
A szociális szolgáltatásokat nyújtó magánszféra nehézkes és
csekély finanszírozása, a fogyatékkal élő személyek helyze-
tét, valamint az örökbefogadási folyamatot megkönnyítő tör-
vénymódosítások kerültek a többi között szóba azon a
kerekasztal-beszélgetésen, amelyet a napokban Csép Éva
Andrea Maros megyei parlamenti képviselő kezdeményezett,
és amelyre olyan, a szociális szférában dolgozó szakembere-
ket hívott meg, akik törvényhozói munkáját az elmúlt négy
év során folyamatosan segítették.

Csép Andrea az utóbbi három és fél évben bebizonyította, hogy a szo-
ciális és a munkaügyi szféra elkötelezettje, számos törvény, törvénymó-
dosítás kezdeményezője, vagy azok kidolgozásában vállalt szerepet,
amelyek a nők elleni erőszak visszaszorítását, a fogyatékkal élők hely-
zetének a könnyebbé tételét, valamint az örökbefogadás menetének az
egyszerűsítését célozzák. Mint mondta, több mint ötventagú szakértői
csapattal dolgozik, köztük állami intézmények (gyermekvédelmi ható-
ság, munkaügyi hatóság, munkaerő-foglalkoztatási ügynökség, nyugdíj-
pénztár, szociális kifizetési ügynökség) vezetőivel, valamint civil
szervezetek szakembereivel. 
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Menyhárt Borbála

Új fogorvosi
rendelő nyílt
Csíkfalván
Az első ránézésre kicsinek tűnő épü-
letben minden megvan, ami kell: a
legkorszerűbb fogorvosi eszkökkel el-
látott kezelőhelyiségen kívül van fo-
gadó- és váróterem, sterilizáló szoba,
iroda, öltöző, raktár, illemhely a sze-
mélyzetnek és a pácienseknek
____________2.
Csütörtökön
ülésezett a Maros
Megyei Tanács
A megyei önkormányzati testület csü-
törtöki soros ülésén módosította
Maros megye költségvetését, belefog-
lalva a költségvetésbe a kormánytól
kapott összegeket, amelyeket a
Maros Megyei Szociális és Gyermek-
védelmi Igazgatóság, a Maros Megyei
Speciális Iskolaközpontok, a Maros
Megyei Klinikai Kórház és a dicső-
szentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu
Városi Kórház számára utalt a kor-
mány az állami költségvetés-kiegészí-
tés keretében. 
____________4.
Visszaadni
az embereknek
az óvatos reményt 
Az sem baj, ha a darab kapcsolódik
valamiképp az egészségügyhöz, hi-
szen ez alatt a világjárvány alatt vala-
hogy mindannyian jobban
fókuszáltunk erre.  
____________5.
Nem tudták
bevenni Niczuly
kapuját
Akár történelminek is mondható pon-
tot rabolt a Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK a Kolozsvári CFR otthonában, a
labdarúgó 1. liga 2. fordulójában, a
közvélemény által „magyarnak” el-
könyvelt csapatok rangadóján.
____________7.(Folytatás a 4. oldalon)

Illusztráció Fotó: Nagy Tibor (archív)

Látszatmunka
A karanténidők elején, a gazdaság támogatására hozott intézke-

déscsomag részeként sok munkahelyet menthetett volna meg az az
ötlet, amit a legutóbbi kormányülésen jelentett be a munkaügyi mi-
niszter. Így ez viszont csak egy újabb példája az olyan látszatintéz-
kedésnek, amely papíron nem mutat rosszul, de gyakorlati haszna
kevés van.

A regáti hivatalokra jellemző „alapossággal” kidolgozott terv sze-
rint lesz támogatás azok számára, akik a válság miatt csökkentett
munkaidőben kénytelenek dolgozni. A válságra már tavasztól lehetett
számítani, s ezt az üdvözítő ellenintézkedést meg is hozták augusztus
végén, nincs ám kapkodás odafent. Úgy tartják, a jó munkához idő
kell, s a rosszhoz még több idő, hát ez a terv erre iskolapélda, mert
az adott cég tavalyi eredményeihez viszonyított idei visszaesés alap-
ján kell számolgatni, hogy ki jogosult rá, egyeztetni szakszervezettel
meg hivatallal, gyártani egy mázsa iratot, csak hogy ne legyen bo-
nyolult az eljárás. Az biztos, hogy aki ezt így ebben a formában ki-
találta, az nem hasznos munkával szerzett jövedelemből él, mert ezzel
a szakértelemmel jobb helyeken gyorsan elküldenék a mezőre
fűszálakat számlálni.

Ám elvileg minden támogatás jól jön ezekben a nehéz időkben, és
talán még ez a terv is megment néhány embert a munkanélküli-se-
gélytől. De milyen jól jött volna egy ilyen támogatás például a ven-
déglátóknak vagy az összes olyan ágazatnak, ahol a bevétel

(Folytatás a 3. oldalon)

Benedek István

A törvényhozásban elengedhetetlen az érintettekkel való folyamatos konzultálás

Mostohagyerekként kezelt
szociális szféra



Kézművesfesztivál
Szeptember 11-én 10 órától a marosvásárhelyi várban
háromnapos kézművesfesztivál nyílik a Creative Hands
szervezésében. A kiállítóknak és az árusoknak az egye-
sület Facebook-oldalán online kell regisztrálniuk. A fesz-
tivál szeptember 13-án 19 órakor ér véget. 

Pálos kiállítás
Marosszentgyörgyön 

Augusztus 31-én, ma 14 órakor nyílik meg a Maros-
szentgyörgy központjában levő Szent György iskola ud-
varán parkoló autóbuszban a Pálosan szép az élet!
című vándorkiállítás, amely a pálos szerzetesrend tör-
ténetét mutatja be. A vándorkiállítás anyaga augusztus
23-án érkezett Erdélybe. Hargitafürdő (ahol pálos szer-
zetesek élnek), Székelyudvarhely, Csíkszereda, Csík-
somlyó, Kézdivásárhely után Marosszentgyörgyön lesz

látogatható szeptember 1-jén és 2-án 10-18 óra között.
A kiállítás célja, hogy útja során ne csak a katolikus, il-
letve hívő embereket szólítsa meg, hanem mindenkit,
akit érdekel a magyar múlt, a magyar történelem. A ki-
állítás házigazdája a marosi-küküllői főesperesség ne-
vében a marosszentgyörgyi plébánia (Baricz Lajos, tel.:
0744-811-688), a látogatókat Bátor Botond pálos szer-
zetes fogja vezetni. A belépés ingyenes. A járványügyi
előírások betartása kötelező.

Kamarazene-koncert
a gernyeszegi kastélyban

Augusztus 31-én, ma 19 órától újabb kamarazene-kon-
cert lesz a gernyeszegi Teleki-kastély udvarán. Fellép a
Tiberius Quartet és a Neumarkt Brass Quintet. A belé-
pőjegy 30 lej, a bevételt a szervezők a kastély fenntar-
tására fordítják. Jelentkezni, érdeklődni a
0723-037-922-es, 0754-383-485-ös telefonszámon
vagy a telekicastle@gmail.com e-mail-címen lehet.

Csütörtökön délután ünnepélyesen megnyitották Csík-
falván az új fogorvosi rendelőt. Az első ránézésre kicsinek
tűnő épületben minden megvan, ami kell: a legkorszerűbb
fogorvosi eszkökkel ellátott kezelőhelyiségen kívül van fo-
gadó- és váróterem, sterilizáló szoba, iroda, öltöző, raktár,
illemhely a személyzetnek és a pácienseknek. A nyárádre-
metei születésű dr. Kósa Anikó hetente kétszer, hétfőn és
csütörtökön 8–17 óra között fogadja itt a betegeket.

Szülei olyan úton indították el, amely megalapozta a jö-
vőjét – mondta el a megnyitón a doktornő. A vásárhelyi
egyetemen tanulta a fogorvoslást, majd kétévnyi szárny-
próbálgatás után közel hét évet dolgozott Írországban, ahol
kitűnő orvosok mellett szerzett nagyszerű tapasztalokat, de
legtöbbet a páciensektől tanult – vallotta be. Ezzel a ren-
delővel célja, hogy hasznára legyen a községnek, pontosan
gyógyítson, és mindenki jól érezze magát a rendelőjében.

Az ünnepi pillanatokban köszönetet mondott minden ba-
rátnak, ismerősnek, szomszédnak a bátorításért, a jó sza-
vakért, férjének a buzdításért, a helyieknek a jóindulatért.

Mérföldkő ez a község életében – állapította meg Ba-
logh István polgármester, hiszen még nyitottak fogorvosi
rendelőt a községben, de remélhetőleg ez jóval hosszabb
életű lesz az előzőeknél. Az elöljáró gratulált a befekteté-
sért, a magasra helyezett technológiai mércéért és a kelle-
mes környezetért, „remélhetőleg a község meghálálja a
fájdalommentes orvoslást”.

– A nők tudják, hogy a szülés kevésbé kínos, mint egy
fogfájás – mondta a szomszédság nevében felszólaló dr.
Fóris-Ferenczi Rita egyetemi tanár, kifejezve örömét, ami-
ért a doktornő ezt a községet választotta, és így lesz akihez
fordulni ilyen panaszokkal itt helyben.
(gligor)
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20 óra 2 perckor. 
Az év 244. napja, 

hátravan 122 nap.

A Bolyai líceum megszervezi
az elmaradt ballagási ünnepséget 

Szeptember 5-én 10 órától a marosvásárhelyi vár udvarán
tartja meg a járványhelyzet miatt elmaradt ballagási ünnep-
ségét a Bolyai Farkas Elméleti Líceum. Hajdú Zoltán, az
intézmény aligazgatója lapunknak elmondta: az időpontot
a diákok többségének a döntése alapján szögezték le. Min-
den végzős részéről legtöbb két személy lehet jelen az ün-
nepségen, szabadtéren, a távolságtartási előírásokat
tiszteletben tartva.

Magyar nyelvű informatikai képzés
a MOGYTTE-n

A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógysze-
részeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem 2020-ban,
először az egyetem története során, az idén magyar nyelvű
informatikai képzést indít. Az őszi felvételire – amelyet
szeptember 4. és 8. között tartanak – még 15 államilag fin-
szírozott és 10 költségtérítéses hely maradt. A képzést 17
magyar anyanyelvű oktató tartja, az előadások és a labor-
gyakorlatok egyaránt magyar nyelven zajlanak. A diákok
különböző ösztöndíjakban részesülhetnek, az egyetem
saját bentlakással is rendelkezik. A beiratkozás a felvételire
kizárólag online történik. A felvételi kritérium egyedül az
érettségi vizsga átlaga, külön felvételi vizsga nincs. További
információ az egyetem honlapján érhető el. 

Őszi felvételi a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetemen

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem őszi felvételt hirdet.
A felvételizők szeptember 3-tól iratkozhatnak be a fennma-
radt helyekre. Alapképzés: audiovizuális kommunikáció –
forgatókönyv- és reklámírás, média szak, osztályvezető:
Kós Anna (3 költségtérítéses hely); teatrológia szak, osz-
tályvezető: Ungvári Zrínyi Ildikó (6 költségtérítéses hely);
látványtervezés, osztályvezető: Bartha József (6 költség-
térítéses hely); zene szak, osztályvezető: Makkai Gyöngy-
vér (5 költségtérítéses hely). Magiszteri képzés:
művészetek és új média, osztályvezető: Kós Anna (5 költ-
ségtérítéses hely); teatrológia, művelődésszervezés, osz-
tályvezető: Pál Attila (4 költségtérítéses hely); korszerű
zenei koncepciók, osztályvezető: Elekes Márta (3 költség-
térítéses hely). A felvételi vizsgák szeptember 14-én kez-
dődnek. Egyéb információk az egyetem honlapján, illetve
az egyetem hirdetőfelületein találhatók (www.szini.ro ,
www.uat.ro). 

Fotópályázat
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület marosvásár-
helyi szervezete fotópályázatot hirdet Épített örökségünk
Maros megyében címmel, a Székelyföld Napok keretében.
A pályázaton bárki részt vehet. A részvétel ingyenes, a fo-
tókat elektronikusan kell beküldeni szeptember 15-ig az
atixzs@yahoo.com e-mail-címre. Bővebb tájékoztatás az
esemény Facebook-oldalán.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma BELLA és ERIKA,
holnap EGYED és EGON
napja.

Megyei hírek

Jó napot! Megjöttem… címmel indul az Erdélyi
Magyar Televízió legújabb műsora, amelyben Er-
dély különböző szegletében élő és tevékenykedő
sikeres embereket mutatnak be. 

Az új műsor érdekessége, hogy ezúttal nem a munkás-
ságuk eredményeiről, megvalósításaikról mesélnek, hanem
családjukról, gyerekkorukról, tehát elsősorban az egyénről,
aki a funkció mögött található. A szeptember 1-jén kezdődő
sorozatban néhány percbe sűrítve ismerhetők meg azok a
sikeres emberek, akik a tenni akarásuk miatt közösségük-
ből kiemelkedtek, és példaképpé váltak. 

„Önök is ismernek olyan embereket, akik mindent meg-

tesznek azért, hogy Erdély egyre jobb, élhetőbb hely le-
gyen?” – teszi fel a kérdést Badics Petra műsorvezető, akit
az Erdély TV nézői már jól ismerhetnek többek között a
Mozaik műsorból. 

A sorozat 11 résszel indul, de nem kell csüggedniük
azoknak sem, akik úgy gondolják, hogy még szívesen meg-
néznének néhány hasonlóan inspiráló történetet, hiszen a
tervek szerint lesz folytatása a műsornak, a részleteket
azonban a folytatásról még nem árulták el a szerkesztők. 

A Jó napot! Megjöttem… első részét szeptember1-jén
18.45-tőlkövethetik az Erdély TV képernyőjén, majd 20
órától visszanézhető lesz a csatorna Facebook-, illetve 
YouTube-oldalán is! 

Új műsorral indítja az évadot az Erdélyi Magyar Televízió

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
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11, 25, 13, 9, 31 + 1 NOROC PLUS: 2 2 5 1 4 1

28, 6, 29, 15, 21, 31 SUPER NOROC: 3 0 9 2 9 8

49, 1, 14, 45, 18, 42 NOROC: 7 1 0 6 4 8 4

A helyiek örömmel, jóindulattal fogadták az új szolgáltatást és a kellemes környezetet Fotó: Gligor Róbert László

Új fogorvosi rendelő nyílt Csíkfalván



Ezer alatt az új esetek száma
Az elmúlt 24 órában 952 új fertőzést igazoltak, a nyil-
vántartott fertőzöttek száma 86 785-re emelkedett –
közölte vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Cso-
port (GCS). Összesen 39 új halálesetet jelentettek,
ezzel az áldozatok száma 3578-ra nőtt. A gyógyultak
száma 37 665, így az aktív fertőzöttek száma 45 542-
re nőtt a szombati 44 906-hoz képest. Jelenleg 492
beteget ápolnak intenzív osztályon. Az elmúlt 24 órá-
ban 14 670 koronavírustesztet végeztek. (Agerpres)

A Wizz Air módosíthatja a járatok
menetrendjét

A Wizz Air már vizsgálja a kormány által bejelentett
utazási korlátozások lehetséges következményeit a
légitársaság üzemeltetésére, és amennyiben szüksé-
ges módosítják a menetrendet – közölte a légitársa-
ság szombaton az MTI-vel. Az esetleges
menetrendváltozásokról az érintett utasok a foglalá-
sánál használt e-mail-címükre automatikus tájékoz-
tatást kapnak. Azoknak az utasoknak, akik utazási
irodán keresztül foglaltak jegyet a Wizz Air járataira –
ideértve az online utazási platformokat is – kapcso-
latba kell lépniük azzal a céggel, amelytől a jegyet vá-
sárolták. (MTI)

Beiktatták a gyulafehérvári
segédpüspököt

Püspökké szentelték a csíksomlyói kegytemplomban,
és ezzel hivatalába iktatták szombaton Kerekes Lász-
lót, a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye
segédpüspökét, akit Ferenc pápa május végén neve-
zett ki. Az ünnepélyes szentmisét a koronavírus-jár-
vány miatt Romániában érvényes korlátozások miatt
szűkebb keretek között mutatták be, a szervezők arra
biztatták a híveket, hogy ne szervezzenek zarándok-
latot, hanem a médiában kövessék a püspökszente-
lést. A liturgiát Kovács Gergely gyulafehérvári érsek
celebrálta, aki püspökké szentelte Kerekes Lászlót.
Társszentelői Jakubinyi György gyulafehérvári nyu-
galmazott érsek és Tamás József nyugalmazott se-
gédpüspök voltak. A ceremónián részt vettek a
Romániai Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, így a
romániai római katolikus és görögkatolikus egyházak
püspökei is. (MTI)

Kanadai vadászgépek járőröznek
Romániában

A kanadai légierő hat CF-188 Hornet típusú harcá-
szati elfogó-vadász repülőgépe érkezik a napokban
Romániába, ahol szeptembertől decemberig a román
légierő F-16-osaival és MiG-21 LanceR-jeivel közö-
sen teljesít megerősített járőrszolgálatot a NATO ke-
leti szárnyának légterében – közölte szerdán a
védelmi minisztérium. A kanadai vadászgépek állo-
máshelye a Fekete-tenger partvidékén lévő Mihail
Kogălniceanu katonai támaszpont lesz, üzemelteté-
süket pedig a velük érkező 145 tagú kiszolgáló sze-
mélyzet látja el. A kanadai pilóták (2017-es, 2018-es
és 2019-es küldetésük után) már negyedik alkalom-
mal vállalnak szerepet a romániai légi járőrözésben,
korábban pedig az aranyosgyéresi katonai repülőte-

oroszlánrészét a nyári szezonban kell előállítani! Persze
még többet lehetett volna segíteni a gazdaságnak, ha az
ilyen, a munkavállalók számára kétségtelenül hasznos
lépések mellett a cégeknek is nyújtottak volna segítsé-
get, csak nem így, a reumás éticsiga kocogótempójában.

És most, az iskolakezdés idején is remekül jönne egy
ilyen támogatás, ha az állam hivatalai megdolgoznának
az adópénzünkért. Így most, kevesebb mint két héttel a
becsengetés előtt pontosan tudnák például, hogy mely
iskolák nem alkalmasak a járvány szempontjából a di-
ákok fogadására, és azokon a helyeken ezzel a tervvel
már ki is lenne találva, hogy a nebuló mellett otthon-
maradásra kényszerülő szülő ne maradjon fizetés nél-
kül. Még tovább menve, a távoktatásra fanyalodó
kölöknek is jutna legalább táblagép meg széles sávú in-
ternet, hogy részesülhessen az okosodás örömeiben. Ott
volt az egész nyár ezeket megoldani. Csak annyi a gond,
hogy a kormányosok esze, ami volt is, üdülni ment, s
még nem talált haza. De ennél csak az a rosszabb így,
választási kampányok hajnalán, hogy a közügyek inté-
zésére a szavazatainkért tolakodók közül a többi sem
sokkal különb a mostani kormánycsapatnál, így jobb
időkben egyelőre kár reménykedni.

Látszatmunka

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

2020.augusztus31.,hétfő _______________________________________ HÍREK–TUDÓSÍTÁSOK______________________________________________ NÉPÚJSÁG3

Hétfő (ma) délutáni együttes ülésén szavaz a par-
lament a PNL kisebbségi kormánya ellen beterjesz-
tett bizalmatlansági indítványról.

A kormánybuktatást a járványhelyzet rossz kezelésére, a
gazdasági és egészségügyi „káoszra” hivatkozva a legnagyobb
frakcióval rendelkező PSD kezdeményezte, amely másik két
baloldali párttal együtt a papírforma szerint összegyűjtheti a
szükséges 233 szavazatot a Ludovic Orban vezette kabinet
megbuktatásához, de csak akkor, ha a szavazáson nem lesznek
hiányzók és pártütők. Az RMDSZ 30-tagú frakciója csak köz-
vetlenül a voksolás előtt dönt arról, hogy megszavazza-e a bi-

zalmatlansági indítványt. Az RMDSZ tehát abban a vonatko-
zásban lehet a mérleg nyelve, hogy biztossá teheti a kormány
bukását, de talpon maradását nem tudja garantálni.

Romániában szeptember 27-én önkormányzati választások
lesznek, a parlament mandátuma pedig az év végén jár le.

A bukaresti elemzők szerint a PNL-kormány sorsa egy-két
szavazaton múlhat, bukása esetén pedig a parlamenti válasz-
tásokig elhúzódó politikai válságra lehet számítani, ez idő alatt
pedig Ludovic Orban kormányának korlátozott ügyvivői ha-
táskörrel kell majd a koronavírus-járvány okozta válságot ke-
zelnie. (MTI)

Hétfőn szavaz a parlament
a bizalmatlansági indítványról

Határozatot fogadott el csütörtök
késő este az Országos Katasztró-
favédelmi Bizottság (CNSU) az ét-
termek és kávézók beltéri
helyiségeinek szeptember 1-jétől
történő újranyitásáról. Ugyanet-
től a dátumtól a mozik és színhá-
zak is újrakezdhetik tevé-
kenységüket.

A testület 43-as számú határozata ér-
telmében jövő hónap elejétől kinyithat-
nak az éttermek és kávézók beltéri
helyiségei azokban a megyékben, ahol
az elmúlt 14 napban jegyzett új megbe-
tegedések száma ezer lakosra vetítve
nem haladja meg az 1,5-öt.

Azokban az esetekben, amikor a
megye megfelel ugyan ennek a kritéri-
umnak, a megyén belül azonban vala-
mely településen az elmúlt 14 napban
jegyzett megbetegedések száma ezer la-
kosra számolva meghaladja az 1,5-ös

küszöböt, a megyei katasztrófavédelmi
bizottság korlátozhatja vagy felfüggeszt-
heti az adott településen a beltéri étter-
mek és kávézók működését.

A határozat azt is előírja, hogy a ke-
reskedelmi szálláshelyeken működő ét-
termek és kávézók is kinyithatnak, a
klubok, bárok és diszkóhelyiségek azon-
ban továbbra is zárva maradnak.

A CNSU döntése szerint országszerte
a reggel 6 óra és éjfél közötti időszakra
korlátozzák a teraszok, valamint a beltéri
éttermek és kávézók nyitvatartását.

A határozat ugyanakkor javaslatot
tesz arra is, hogy a zárt térben tartott ma-
gánrendezvények, képzések, worksho-
pok esetében emeljék 50-re a résztvevők
maximális számát, a hasonló jellegű sza-
badtéri események esetében pedig 100-
ra.

A mozik, színházak és koncerttermek
újranyitása szintén engedélyezett azok-

ban a megyékben, ahol az elmúlt 14 nap-
ban jegyzett új megbetegedések száma
ezer lakosra vetítve nem haladja meg az
1,5-öt, de csak befogadóképességük fe-
lével működhetnek.

A döntés értelmében a szerencsejáték-
termek is kinyithatnak azokban a me-
gyékben, ahol az elmúlt 14 napban
jegyzett új megbetegedések száma ezer
lakosra vetítve nem haladja meg az 1,5-
öt.

A drive-in rendezvényeken az egy
gépkocsiban ülő személyek száma nem
haladhatja meg a hármat, ha nem ugyan-
azon család tagjai.

A szabadtéri előadásokon, koncerte-
ken, fesztiválokon és más hasonló ren-
dezvényeken legtöbb ötszáz személy
vehet részt, a nézőknek egymástól leg-
kevesebb két méterre elhelyezett széke-
ken kell ülniük, és védőmaszkot kell
viselniük. (Agerpres)

Kinyithatnak szeptembertől a beltéri éttermek,
kávézók, mozik, színházak

Az RMDSZ 8390 jelölttel indul a szeptember 27-i ön-
kormányzati választásokon, és arra biztatja a ma-
gyar közösséget, hogy a koronavírus-járvány
ellenére éljen szavazati jogával, mert az egészség-
ügyi szabályok betartásával a szavazás nem növeli
a fertőzési kockázatot – mondta Kelemen Hunor csü-
törtöki kolozsvári sajtótájékoztatóján.

Az RMDSZ elnöke arra számít, hogy a szövetség mintegy
200 településen tudja megszerezni a polgármesteri tisztséget.
Kiemelt fontosságúnak nevezte, hogy Marosvásárhelyen a
magyar pártok által támogatott Soós Zoltán független jelölt
nyerjen, Szatmárnémetiben pedig Kereskényi Gábor
RMDSZ-es polgármester újrázzon.

Kelemen Hunor „megnyerhetőnek” nevezte a Hargita, Ko-
vászna, Maros és Szatmár megyei tanácselnöki tisztséget is.
Az ötödik, Bihar megyei tanácselnöki tisztség megszerzésére
a szövetség elnöke a mostani, közvetlen választási rendszer-

ben nem sok esélyt lát, de azt reméli, hogy a megyei képvise-
lőtestületben az RMDSZ nélkül nem lehet majd többséget al-
kotni.

Az RMDSZ elnöke beszámolt arról, hogy – a járványhely-
zet miatt – csütörtökön először tartott online ülést az RMDSZ
belső parlamentjeként emlegetett Szövetségi Képviselők Ta-
nácsa (SZKT), amely már az év végén esedékes parlamenti
választásokkal foglalkozott, és elfogadta a jelöltállítási sza-
bályzatot. Az RMDSZ arra számít, hogy december 6-án vagy
legkorábban november 29-én rendezik meg a parlamenti vá-
lasztásokat. A magyar szövetség nem támogatja az esetleges
halasztást, hiszen az alkotmány szerint legkésőbb március kö-
zepéig mindenképpen meg kell újítani a törvényhozást.

A szoros határidő miatt az RMDSZ idén nem szervez köz-
vetlen előválasztásokat, a képviselő- és szenátorjelölteket
rangsoroló megyei küldöttgyűléseket mindenütt október 5-ig
le fogják bonyolítani. (MTI) 

Az RMDSZ több mint nyolcezer jelöltet indít
a helyhatósági választásokon

Románia lakossága 96 500 fővel zsugorodott 2020.
január 1-je és 2019. január 1-je között, az egy év
alatt jegyzett fogyatkozás következtében az or-
szágban élő lakosság száma 19 millió 318 ezerre
csökkent – közölte pénteken az országos statiszti-
kai intézet.

A csökkenés fő oka a negatív természetes szaporodás, hi-
szen az elhunytak száma 73 630-cal meghaladta az újszülöttek
számát. A statisztikai intézet szerint a fogyás második oka az
elvándorlás, ugyanis Romániát továbbra is többen hagyják el,
mint ahány bevándorló érkezik, az így elkönyvelt veszteség
31 ezer fő volt tavaly.

Románia lakosságának többsége, 54 százaléka városban él,

a populáción belül a nők alkotnak többséget 51,1 százalékos
arányban. A lakosság elöregedése tavaly folytatódott, így át-
lagban 121,3 idős személy jutott száz 15 év alatti fiatalra, míg
2018-ban még átlagban 118,2 időst számoltak száz fiatalra. A
fiatalok és az öregek közötti kedvezőtlen arányt támasztja alá
az is, hogy 643 ezerrel több 65 év fölötti lakos él az országban,
mint a 0-14 éves korosztályba tartozó. A 0-14 éves korosztá-
lyúak lakosságon belüli aránya 0,1 százalékponttal, 15,7 szá-
zalékról 15,6 százalékra csökkent a vizsgált időszakban.

A statisztikai intézet márciusban közölte, hogy 2020. január
1-jén 22 millió 175 ezer román állampolgár szerepel a nyil-
vántartásokban a lakcímük alapján, ebben azonban benne van-
nak a külföldre kivándorolt román állampolgárok is. (MTI)

Közel százezer fővel fogyott tavaly
Románia lakossága



A megyei önkormányzati testület csü-
törtöki soros ülésén módosította
Maros megye költségvetését, bele-
foglalva a költségvetésbe a kormány-
tól kapott összegeket, amelyeket a
Maros Megyei Szociális és Gyermek-
védelmi Igazgatóság, a Maros Megyei
Speciális Iskolaközpontok, a Maros
Megyei Klinikai Kórház és a dicső-
szentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu
Városi Kórház számára utalt ki a kor-
mány az állami költségvetés-kiegészí-
tés keretében. 

A 2020-as állami költségvetés-kiegészítés-
ből Maros megye 4,36 millió lejt kapott,
ebből: 797 ezer lejt a gyermekvédelmi rend-
szer szociális szolgáltatásainak a finanszíro-
zására; 1,9 millió lejt a fogyatékossággal élő
felnőttek állami központjainak finanszírozá-
sára; 1,68 millió lejt pedig a speciális okta-
tásban részt vevő sajátos nevelési igényű
gyermekek jogainak biztosítására.

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvé-
delmi Igazgatóság 2,6 millió lejt kapott sze-

mélyzeti költségekre, a Maros megyei speci-
ális iskolaközpontok pedig 1,7 millió lejt,
amelyből: 484.000 lejt a Marosvásárhelyi 1-
es Számú Inkluzív Oktatási Központ, 685
ezer lejt a 2-es Számú Inkluzív Oktatási Köz-
pont, valamint 499 ezer lejt a Szászrégeni 3-
as Számú Inkluzív Oktatási Központ.

A költségvetés-kiegészítés keretében a
Maros Megyei Klinikai Kórháznak 3,8 millió
lejt utaltak ki a személyzeti kiadások fedezé-
sére, valamint beszerzésekre és szolgáltatá-
sokkal kapcsolatos kiadásokra. A
dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu
Városi Kórház költségvetését 6,5 millió lejjel
egészítették ki a béremelések fedezésére.
Jóváhagyták a szociális szolgáltatások
10 éves fejlesztési stratégiáját 

A csütörtöki tanácsülésen elfogadott hatá-
rozatok közül több is a Maros Megyei Szoci-
ális és Gyermekvédelmi Igazgatóság
tevékenységét érintette. Két stratégiai doku-
mentumot is elfogadtak a megyei tanácsosok.
Az egyik a szociális szolgáltatások fejleszté-
sére vonatkozik a 2021–2030-as időszakban,

és a fogyatékossággal élő vagy nehéz hely-
zetben lévő felnőttek és gyermekek jogainak
védelmét célozza. A másik jóváhagyott hatá-
rozat a szociális szolgáltatások éves cselek-
vési tervére vonatkozik. Mindkét
dokumentum elérhető a megyei tanács hon-
lapján.

Három további tanácsi határozat a szász-
régeni és a mezőcsávási rehabilitációs köz-
pontok, valamint a holtmarosi gondozó- és
ellátóközpont átszervezéséről rendelkezik.
Ezek a módosítások főként az említett, ko-
rábban neuropszichiátriai rehabilitációs és
helyreállítási központokként ismert intézmé-
nyek átnevezését jelentik. A módosítások
nem érintik a központok kedvezményezettje-
inek számát vagy a szolgáltatások megváltoz-
tatását.
Európai uniós pályázat a koronavírus-járvány
ideje alatt vásárolt védőeszközök
elszámolására

Június folyamán a megyei tanácsosok jó-
váhagytak egy partnerségi szerződést a
Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi

Igazgatósággal, valamint a hozzá tartozó szo-
ciális intézményekkel a „Maros megyei bent-
lakásos központok védőfelszerelésekkel való
ellátása a COVID – 19 egészségügyi krízis
hatékonyabb kezelése érdekében” elnevezésű
projekt kapcsán. A csütörtöki tanácsülésen el-
fogadták a projekt költségvetését, valamint
az elszámolásra benyújtott vagy a későbbiek-
ben megvásárlandó eszközök listáját.

A projekt keretében olyan eszközök és vé-
dőfelszerelések költségeire lehet pályázni,
amelyeket 2020. február elseje után, a koro-
navírus-járvány elleni küzdelem céljából vá-
sároltak a szociális intézetek. A pályázat
összértéke 11,8 millió lej héával. A projekt
keretében elszámolandó kiadások listája
megtalálható a megyei tanács honlapján a ha-
tározattervezet mellékleteként.

A pályázatot a Nagy infrastruktúra opera-
tív program keretében meghirdetett kiírásra
fogja benyújtani a megyei önkormányzat.

AMarosMegyeiTanács
sajtóirodája
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Csütörtökön ülésezett a Maros Megyei Tanács
Kiegészítették a megyei kórházak és szociális intézmények költségvetését 

A képviselő hangsúlyozta: a munkájában
rendkívül fontos az a szakmai segítség, amit
a szociális szféra különböző területeinek
szakembereitől kap. Hiszen ők azok, akik
olyan dolgokra, hiányosságokra hívják fel a
figyelmét, amelyeket nem lehet, nem szabad
figyelmen kívül hagyni az őket érintő törvé-
nyek meghozatalakor. Erre van szükség
ahhoz, hogy a Bukarestben napvilágot látó
törvények, döntések valós megoldásokat kí-
náljanak azokra a hiányosságokra, problé-
mákra, amelyekkel az érintettek a
mindennapokban szembesülnek.
A legtöbb törvény fényévekre van a minden-
napok valóságától

Csata Éva, a fogyatékkal élők támogatásá-
ért munkálkodó Hifa Románia Egyesület
igazgatója rámutatott: a legtöbb törvény saj-
nos általában fényévekre van attól, hogy va-
lóban a fogyatékkal élők érdekeit védje, ezért
fogadja nagy örömmel azt, hogy a képviselő
asszony folyamatosan a segítségét kéri
abban, hogy megérthesse a sérültek minden-
napjait, és ezáltal kiszűrhessék azokat a tör-
vénybeli hiányosságokat, amelyek nehezítik
az életüket.

– A fogyatékkal élők, ahányan vannak,
annyifélék, mindenkinek a betegsége, a tör-
ténete egyedi és különleges, emiatt nagyon
nehéz egy olyan általános törvényt meghozni,
amely mindannyiuk számára segítségnek bi-
zonyul – tette szóvá.

A fogyatékkal élő személyekre nézve Csép
Andrea egy jó hírrel szolgált, több mint egy
hete kihirdette az államelnök az általa is kez-
deményezett törvénymódosítást, amely tar-
talmazza többek között azt is, hogy a védett
műhely kategóriába besorolhatók a családi
vállalkozások is, amelyeket fogyatékkal élő
személy alapít.

– Ezek a védett műhelyek nagyon fonto-
sak, és oda kell figyelnünk a támogatásukra,
hiszen fogyatékkal élőket foglalkoztatnak,
olyan személyeket, akik ezáltal, ahelyett
hogy otthon ülnének a négy fal között, ki-
mozdulnak, hasznosnak érzik magukat, pró-
bálnak pénzt keresni, dolgozni, és a
társadalom fontos, hasznos tagjainak érzik
magukat – hangsúlyozta a képviselő.

A törvénymódosítás kapcsán kiemelte,
hogy ezentúl két lehetőség közül választhat-
nak a több mint 50 alkalmazottat foglalkoz-
tató, fogyatékkal elő személyeket nem
alkalmazó egységek: vagy befizetik a garan-
tált minimálbér összegét az államkasszába,
vagy pedig ezen pénzösszeg felét fizetik be
az államkasszába, míg a másik felére védett
műhelyek által nyújtott termékeket és szol-
gáltatásokat vásárolhatnak.

Ugyanakkor a súlyos és halmozottan fo-
gyatékkal élő személyeknek, akik utazási
jegyekben részesülnek, lehetőséget biztosí-
tottak arra, hogy amennyiben az illető fogya-
tékos személy nem utazik vonattal, a neki
járó összeget kiválthatja üzemanyagszámlá-
val. A képviselő szerint sok család van,

amelyben a gyerek olyan fogyatékossággal
él, ami miatt nem is tud vonattal utazni, hi-
szen a vasúti kocsik nincsenek akadálymen-
tesítve. A módosított törvény ugyanakkor
kitér azokra a civil szervezetekre is, amelyek-
nek a tulajdonában van egy speciálisan átala-
kított gépjármű, például lifttel rendelkező
kisbusz, amely hetente, kéthetente bizonyos
terápiára szállítja a fogyatékkal élőket.
Járni jár, de jutni nem jut!
– röviden így jellemezhető Romániában a
magán szociális szolgáltatóknak járó állami
finanszírozás – mutatott rá a szomorú való-
ságra Ludescher László, a Gyulafehérvári Ca-
ritas ágazati igazgatója. Azoknak a civil
szervezeteknek, amelyek az államra háruló
feladatokat látnak el, és sok esetben jóval ma-
gasabb színvonalú szociális szolgáltatásokat
nyújtanak, mint az állami intézemények, gya-
korlatilag könyörögniük kell azért a csekély
állami támogatásért, ami szükséges ahhoz,
hogy a nehéz helyzetben lévő ellátottakat tá-
mogathassák.

Ludescher László kiemelte: sajnos a nyu-
gati demokráciákkal ellentétben a román
állam számára a szociális szolgáltatásokat
nyújtó szervezetek támogatása nem jelent pri-
oritást. 

– Bár a törvény kimondja, hogy a magán-
és az állami szolgáltatók egyenrangúak, a fi-
nanszírozás terén ez az elv messzemenően
nem érvényesül, annak ellenére, hogy a civil
szervezetek sok esetben olyan szolgáltatáso-
kat végeznek, amilyeneket az állam nem tud
felvállalni, hiánypótlóak, gyakori, hogy ha
egy-egy szervezet megszünteti az adott tevé-
kenységét, nincsen aki átvegye azt, ellenben
amikor a finanszírozásról esik szó, akkor
ahogy mondani szokás, „járni jár, de jutni
nem jut”. Az utóbbi években növekedett
ugyan az állam által kiosztott szubvenció, de
sajnos még mindig elmarad attól, ami a mű-
ködéshez szükséges lenne. Németországban
a szociális szolgáltatások teljesen magánkéz-
ben vannak, nem szól bele az állam, csupán
finanszírozza azokat – hozta fel a pozitív pél-
dát az ágazati igazgató, aki elismerően szólt

arról az eddig nem tapasztalt partneri vi-
szonyról, amit Csép Andrea a utóbbi években
ápol a szociális ágazat képviselőivel.

– Sajnos Romániában nem jellemző, hogy
a politikum kíváncsi lenne a szakemberek vé-
leményére. Nyugaton ez normális. Romániá-
ban a jogszabályok íróasztal mellett
születnek, és köszönő viszonyban nincsenek
a mindennapi életben tapasztalt problémákkal
– jegyezte meg Ludescher László. Mint
mondta, a romániai mentalitás bőven hagy
maga után kívánnivalót, hiszen amennyiben
az állam a szociális segély címen odaítélt
pénzbeli juttatás összegét növeli, az érintet-
teket egy adott politikai párthoz köti. Ehelyett
a szociális szolgáltatásokat, azaz azokat az in-
tézkedéseket kellene előnyben részesíteni,
amelyek esélyt kínálnak ezeknek az embe-
reknek, hogy kilábaljanak abból a nehéz
helyzetből, amelyben vannak. 

Csép Andrea megerősítette, sajnos Romá-
niában a magán szociális szolgáltatók keve-
sebb mint fele annyi támogatást kap, mint a
szociális szolgáltatásokat nyújtó állami intéz-
mények, holott sok esetben a magánszféra
által nyújtott szolgáltatásoknak a színvonala
messze magasabb. 

– Az állam feladatát végzik el, és mégis
odajutnak, hogy könyörögnek az államnak,
hogy tudják végezni a munkájukat. Kunyerá-
lókat csinálunk a civil szervezetekből, ahe-
lyett hogy hálásak lennénk nekik a
munkájukért – nehezményezte a képviselő,
aki szerint Maros megye szerencsés helyzet-
ben van, országos viszonylatban élen jár a ci-
vilek nyújtotta szociális szolgáltatások
szempontjából.
Az információhiány és a hosszadalmas
procedúra sokakat elrettent
az örökbefogadástól

Az örökbefogadás jogi hátterére, a nehéz-
ségekre, amelyekkel az erre vállalkozó párok
szembesülnek, Kádár Annamária pszicholó-
gus, egyetemi adjunktus világított rá, aki
maga is két kislányt fogadott örökbe. Mint
mondta, nagyon sok párban él a vágy, hogy
gyermeket fogadjanak örökbe, ellenben a sok

téves információ, illetve a bürokrácia miatt
nem mernek belevágni. Úgy véli, az örökbe-
fogadás felé kacsingatóknak a legnagyobb
gondot az információhiány okozza, az, hogy
nem látják át magát a folyamatot az elejétől
a végéig, tartanak a hosszadalmas procedúrá-
tól. Az utóbbi években napvilágot látott tör-
vénymódosításoknak köszönhetően
egyszerűsődött a folyamat, már az is nagy
könnyebbséget jelent, ha a gyámügy alkalma-
zottainak nem a negyedfokú, hanem csak a
harmadfokú rokonokig kell felkutatniuk a
gyerek családtagjait azért, hogy azok le-
mondjanak róla. Ugyanis, ha csak egy olyan
rokon is van, akit nem tudnak felkutatni, a fo-
lyamat akár évekig elhúzódhat. Ugyanakkor
jelentős előrelépés az is, hogy az örökbe fo-
gadó szülőnek is biztosítanak gyereknevelési
szabadságot, hiszen ez kiemelten fontos az
összeszokásban. 

Kádár Annamária elismerte, sok szülőben
felmerül, hogy miért nem könnyedebb, gyor-
sabb a folyamat, viszont szakemberként és
örökbe fogadó szülőként állítja, hogy minden
lépésnek megvan a maga célja. Amellett,
hogy ki kell küszöbölni az esetleges vissza-
éléseket, számos olyan dologra rávilágítanak,
amelyekkel leendő szülőként mindenkinek
szembe kell néznie.
Egy iskolapszichológusra ezer gyerek jut

A beszélgetésen az iskolapszichológusok
és logopédusok problémája is szóba került,
Csép Andrea rámutatott, az érvényben lévő
módszertan értelmében ötszáz ötéves óvodást
kell felmérjen egy logopédus, és ezer gyerek
tartozik egy iskolapszichológushoz. Ilyen kö-
rülmények között rendkívül nehéz helyzetben
vannak a szakemberek, illetve a gyerekek
nem férnek hozzá megfelelőképpen ezekhez
a szolgáltatásokhoz. A képviselő szerint so-
káig, főként vidéken az a mentalitás uralko-
dott, hogy aki pszichológushoz jár, az bolond.
Mára szerencsére felismerték a szülők, meny-
nyire fontos szerepe van az iskolapszicholó-
gusnak, különböző élethelyzetekben jelentős
segítséget nyújthat a családoknak, gyerekek-
nek. Az iskolapszichológusok szerepe a csa-
ládi erőszak esetén is jelentős, hiszen a
gyerekek látják, hogy mi történik otthon, de
félnek jelezni, féltik az édesanyjukat, testvé-
reiket, nem mernek beszélni róla. 

– Ezer gyerekkel kell foglalkozzon egy
pszichológus olyan körülmények között,
hogy a gyerekek több iskolából vannak, a
tanintézetek pedig bizonyos távolságra egy-
mástól. Előfordul, hogy magyar gyerekekhez
román logopédust küldenek, Szászrégenben
például nincsen magyar logopédus. Törvényt
nem tudok módosítani, mert a módszertan
írja elő, hogy hány gyerek jut egy szakem-
berre, a módszertant törvénnyel nem lehet
változtatni. A törvény szövegébe kellene be-
vinni egy módszertani rendelkezést, ami kö-
telező jelleggel törvényszöveggé válik. Most
a jogászokkal azt elemezzük, hogyan tudjuk
ezt kivitelezni – számolt be a helyzet javítása
végett tett lépésekről a parlamenti képviselő. 

Mostohagyerekként kezelt szociális szféra
(Folytatás az 1. oldalról)



– Mi volt az az alapötlet, ami elvezetett
odáig, hogy Méhes György-vígjátékot ál-
líts színpadra?

– Azt gondoltuk Keresztes Attilával, hogy
egy hosszas színházi kiesés és az általános el-
bizonytalanodás, szomorúság és feszültség
után az új évad indításaként valami humort,
nevetést kellene az emberek életébe csem-
pészni, lehetőleg olyan kortárs vígjátékkal,
ahol sokan vannak a színpadon, mert az is nö-
veli az összetartozás érzését. Az sem baj, ha
a darab kapcsolódik valamiképp az egészség-
ügyhöz, hiszen ez alatt a világjárvány alatt
valahogy mindannyian jobban fókuszáltunk
erre. Ilyen kortárs szöveget nem találtunk, ám
eszembe jutott egy gyerekkorombeli szöveg,
elővettem, és megtetszett a már-már az ab-
szurd határát súroló alapszituáció: Méhesben
alighanem viaskodott az abszurd és a vígjá-
téki megközelítés, amikor ezt írta, végül az
utóbbi győzött. Az alaphelyzet az, hogy van
egy párttitkár, egy elöljáró, aki hisz a rend-
szerben, és nem szereti a hazugságot, de va-
lójában ő a legnagyobb hazug mind közül, és
a saját kényelme miatt nem is tud a hazug-
ságról lemondani. Ez mára sem változott
semmit, ma is ugyanilyen emberekkel talál-
kozunk. Méhes György szövegét kicsit átiga-
zítottam, követve Méhes stílusát, olyan
dolgokat írva bele, amik eredetileg nem vol-
tak benne a szövegben, de akár benne is le-
hettek volna. Ez a megközelítés nem az én
találmányom, a Mohácsi testvérek például
rendszeresen így dolgoznak a szövegekkel.
Természetesen nem hasonlítom magam az
említett művészekhez.

– A 20. század második felének kiemel-
kedő erdélyi íróit rendszeresen beépíted
az évadunk műsorába. Korábban Székely
János került elő, most Méhes Györgyöt
rendezed. Mi az, ami téged ehhez a kor-
szakhoz ennyire vonz, hogy drámairodal-
mon, sajtótörténeten keresztül egészen a
politikatörténetig folyton visszatérsz
ehhez a korszakhoz?

– Mindenkinek megvannak a maga gyen-
géi, az enyém a történelem, olyannyira, hogy
– bár még nem fejeztem be – történelem sza-
kon egyetemi tanulmányokat is folytattam.
Ezen belül a modern kor, főleg a XX. század
érdekel, kiemelten a mi szűkebben vett törté-
nelmünk. Nagyon sokat tanultam Cornel Sig-
mirean professzortól, akinek a nemzeti
identitásról szóló kurzusa teljesen új perspek-
tívákat hozott az életembe. Azóta gondolko-
dom azon, hogy vajon van-e egy olyan
erdélyi identitás, nevezzük homo transilvani-
cusnak, amely fölülírja a nemzeti identitást?
Fő kutatási területem a Székely Színház tör-
ténete, és alaphipotézisem az, hogy a színház
sokkal jobban befolyásolta az identitásunk ki-
alakulását, mint ahogyan azt eddig gondol-
tuk. A színház nemcsak szórakoztatás volt
meg szabadidőtöltés; egységesítette a nyel-
vet, hitet is adott egy nemzetiségnek a to-
vábbéléshez. És ennek a bizonyításáért fog-
lalkoztam az elmúlt években a színpadon ren-

dezőként olyan szerzők szövegeivel, mint
Molter Károly, Páskándi Géza, Varga Gábor,
Szilágyi Domokos, akik a magyar irodalmon
belül egy speciális helyet foglalnak el. 

Régen a kultúra volt és a sport. Mindig fel-
soroltuk Marosvásárhelyen, hogy Bölöni,
Kanyaró, Hajnal, az akkori ASA legendás já-
tékosai, ám ma már sok az idegenlégiós játé-
kos, akiket én tisztelek és szeretek, de ők
akkor sem adhatnak nekem identitástudatot,
ha azt írja a mezükön, hogy Diószegi. Ők
csak ideiglenesen, fizetésért vannak itt, nem
láttam őket gyerekkorukban, s nem fogom
látni őket nyugdíjas korukban, mint egykor a
régi sportolókat. A sport tehát lényegében el-
veszítette az identitásformáló szerepét. Ma-
radt a kultúra. Amikor sétálok Erdély utcáin,
és látom, hogy az ott Vetró úr, az ott Kusztos
úr, Kosztándi úr, Biluska asszony, Panek Kati
vagy Lohinszky úr, akkor ez az én identitá-
somhoz tartozik, tehát a művészetben tudok
én valamit hozzátenni úgy az európai érté-
kekhez, ami csak itt születhet meg. Ez alapján
jutottam el Méheshez is, akinek a megítélé-
sével szemben vannak fenntartásaim, mert
úgy érzem, egy kicsit túl volt pörgetve az ő
szerepe. Igaz, ő nem tehet róla, hogy túlját-
szották. Minden színház méhesezett egy adott
korban, és aztán teljesen eltűnt a repertoárról
’89-ben. Pedig biztosan állíthatjuk róla, hogy
nem volt kommunista. Akkor miért? Azt
mondtam, próbáljuk ki, mit mond ma nekünk,
tudjuk-e még értelmezni, újra tudjuk-e gon-
dolni ezeket a dolgokat? Én azt hiszem, hogy
mindent újra lehet gondolni, és nagyon tehet-
séges színészekkel ez nagyon egyszerű volt. 

– Volt egy kis időszak, amikor nem tudtad
eldönteni, melyik szövegváltozattal dol-
gozz. Elővetted a vásárhelyi példányt is. 

– A nagyváradi ősbemutatón még öt sze-
replővel kevesebb volt, mint a marosvásárhe-

lyi változatban, de találtam egy könyvben ki-
adott verziót is, ami mindkettőtől különbö-
zött. Aztán segítettél, amikor elmesélted,
hogy többször átírta ő maga is a szövegeit –
így én is átírtam, a pandémia alatt volt időm
rá. Nem nyúltam bele a szellemiségébe,
hanem a formáján dolgoztam. Megpróbáltam
a kisrealista talajról egy kissé elemelni, és
egy csöppet víziószerűre formálni.

Bizonyos dolgok mára elavultak, 30 év
után nagyon kevesen értik meg, hogy nem
lehet húst kapni. Ha ma ezt akarom megfo-
galmazni, akkor azzal kell foglalkozni, hogy
nincs pénzem megvenni a húst. Az is érthe-
tetlen ma már, hogy egy doboz amerikai ci-
garettáért elvégeztek mindent a kórházban.
Ma már csak a pénz van: kell borítékot adni,
és megyünk tovább. Régebb nem volt annyi
pénz, hozták a sajtot, a hagymát, a csirkét,
kinek mije volt. Volt egy párhuzamos gazda-
sági működés, ahol folyt a csere. Ma a számla
nélkül adott-kapott pénz játssza a főszerepet.
Ez a társadalmi változás képződik le a szö-
vegben. 

– Ha azt mondjuk, hogy mai néző, az nem
csak az idősebb generációt jelenti, hanem
inkább a fiatalabbakat, akik hangsúlyo-
sabban jelen vannak a színházi körforgás-
ban. Mi az, amit igazán érvényes
üzenetként tudsz megfogalmazni a szá-
mukra Méhes műve kapcsán? 

– A társadalmi hazugság, amit mindany-
nyian elfogadunk, és bizonyos dolgokat in-
kább nem bolygatunk; mintha nem is
lennének. Tele vagyunk hazugsággal. Semmit
nem akarunk kontextusba állítani, és passzí-
vak lettünk a társadalmi igazsággal szemben.
A darab főszereplője, Simon elvtárs egyfoly-
tában az igazságot akarja megkeresni, de
mindenki hazudik neki körülötte, hogy ne-
hogy megsértse a fő köztisztségviselőt az

igazsággal. Egy adott pillanatban, amikor
szembekerül az igazsággal, akkor már ő nem
akarja azt elfogadni. Nagyon bonyolultan
hangzik ez, de ennél sokkal viccesebb lesz a
színpadon, mert humorral közelítünk feléje.
Csak az az egy problémánk van, hogy nem
változik ettől semmi. Nem leszünk holnaptól
őszintébbek. Röhögünk, aztán hazamegyünk. 

– Az előadásban vannak konkrét utalások
Marosvásárhelyre, a néző közvetlen köze-
gére is. A nézőhöz való ilyenfajta közelítés
könnyebbé teszi a múltfeldolgozást?

– Sok olyan „tanárom” volt, akiktől én
„rendezést tanultam”, akiket megpróbáltam
alaposabban tanulmányozni, és azért vállal-
koztam erre a kalandra, erre a rendezésre is,
mert úgy éreztem, hogy annyit kaptam ezek-
től a nagy szellemektől, hogy talán a saját
utamat is járhatom már. Közéjük tartozik
Taub János, Harag György, de sorolhatnám a
már említett Mohácsi Jánost vagy Keresztes
Attilát is. Harag mondja azt, hogy ma már a
nézőnek nem kell illúziót kelteni a színpadon,
mert a mai néző sokkal műveltebb, okosabb,
tájékozottabb, így elég, ha felvillantok neki
dolgokat, és ő a fejében összerakja az elő-
adást. Színészközpontú vagyok, lassan har-
minc éve tanítom őket a mesterségre. Tudom,
hogy szinte mindent meg tudnak oldani. Azt
a színházat szeretem, ahol nagyon jól szóra-
kozom a színész egyéniségén, és közben egy
rejtvényt kell megoldanom. Ahogy felvillan-
tom Marosvásárhelyt, az pont azt próbálja
meg jelezni, hogy ne kiröhögjük a színpadot,
mert ott van mellettünk az egyik szereplő, aki
épp mi magunk vagyunk. Most elsősorban
nevetni akarunk, újra fel akarjuk fedezni a
még zajló járvány közepette, hogy együtt
lenni nagyon jó. Az ember nem magányra
született, hanem hogy más embertársával
együtt éljen, szórakozzon és örüljön a másik-
nak. A színház első feladata most azt hiszem
az, hogy visszaadja az embereknek az óvatos
reményt. Azt, hogy lehet egymásra nézni,
lehet egymásra mosolyogni, mert olyan cso-
dálatos dolog együtt lenni. 

– Valahogy visszahozzuk az együttlét illú-
zióját?

– Nem hiszem, hogy ez illúzió lesz. Ott le-
szünk. Távolság lesz köztünk, de ott leszünk,
látni és érezni fogjuk egymást. Nekünk, mű-
vészeknek az első számú feladatunk most az,
hogy a hitet visszahozzuk az emberekbe, és
példát mutassunk, hogy igen, normális életet
akarunk és fogunk élni, nem keseredünk el,
nem hagyunk mindent a fenébe; hogy igen,
vagyunk, dolgozunk, megdolgozunk a pén-
zünkért, és igen, mi most szórakoztatunk,
nem hagyjuk magunkat folyton befolyásolni
elcsukló médiahangoktól. Köszönet a játszó-
társaknak, nagyszerű élmény volt a papírok,
a számlák, a kérvények, a fel- és leszólítások
közepette a szakmával foglalkozni, felkészült
emberekkel. 

Az interjút készítette
SzabóRéka
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Visszaadni az embereknek az óvatos reményt 
Interjú Gáspárik Attilával a Duplakanyar bemutatója kapcsán

Minden középiskolás életében meghatá-
rozó feladat az egyetem és a szak kiválasz-
tása, később pedig az új környezetbe való
beilleszkedés. Éppen ezért a Kolozsvári Ma-
gyar Diákszövetség (KMDSZ) fontos külde-
tésének érzi, hogy már a középiskolásokkal
felvegye a kapcsolatot, és ezáltal segítse őket
beilleszkedni a diákéletbe. A KMDSZ min-
den évben négy rendezvényt szervez kimon-
dottan gólyáknak: nyári egyetemet, gólyák
éjszakáját, gólyatábort és gólyabált. Minden
program célja, hogy a gólyák megismerjék
egymást, a kincses várost és a diákélet rejtel-
meit.

A KMDSZ nyári egyetemét idén augusztus
21-22. között kilencedik alkalommal tartották
volna meg, azonban a koronavírus miatt a
szervezők úgy döntöttek, hogy más formában
tartják meg a rendezvényt. Mivel fontos szá-
mukra a személyes kapcsolat kialakítása, egy
olyan rendezvénysorozatot hoztak létre,
amely során minden érdeklődőnek lehetősége
lesz személyesen találkozni a KMDSZ veze-

tőségével. Így született meg a KMDSZ Tour.
A KMDSZ Tour lényege, hogy a diákszö-

vetség csapata ellátogat Erdély különböző vá-
rosaiba, ahol a gólyákkal kávézók teraszain,
kisebb csoportokba rendeződve találkoznak,

és bevezetik őket Kolozsvár rejtelmeibe. A
KMDSZ Tour marosvásárhelyi beszélgeté-
sére szeptember 3-án 19 órától a G Caféban
kerül sor.

A járványügyi intézkedéseket figyelembe

véve a teraszokon való részvétel korlátozott,
ezért előzetes regisztráció szükséges
(https://bit.ly/kmdsztour), amelyet egye-mail-
ben kapott visszajelzés erősít meg. A jelent-
kezés díjtalan. A program tartalmaz egy rövid
KMDSZ-ismertető előadást, amelyet majd
kötetlen beszélgetés és ismerkedés követ.

További részletek a KMDSZ Tour Face-
book-eseményen találhatók, a
https://bit.ly/kmdsztour-event linkre kat-
tintva. (közlemény)

KMDSZ Tour
Erdélyi körútra indul a Kolozsvári Magyar Diákszövetség
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Azt tartják, hogy életünk legszebb időszakát az
egyetemi évek alatt töltjük. Azonban – sajnos vagy
nem sajnos – ezek lejárnak, és utána már könyör-
telenül elkezdődik a felnőttélet, minden egyes po-
zitív és negatív velejárójával. A diákok el kell
kezdjenek dolgozni. Nyilván egy egyetem elvég-
zése után elsősorban a saját szakmájukban szeret-
nének elhelyezkedni. A kérdés mindössze annyi,
hogy erre van-e lehetőség abban a városban, ahol
a tanulmányaikat folytatták, valamint az, hogy sze-
retnének-e ott maradni. 
Sorozatunk zárórészében a karrierlehetőségeket
mérlegeljük, illetve, hogy mennyire szeretnének a
diákok abban a városban maradni, ahol az egye-
temi éveiket töltötték. 

KedeiCsenge:Nem mindenkinek van lehetősége egyeteme
városában maradni!

– Mindenképpen vannak munkahelyi lehetőségek, ott van
a Marosvásárhelyi Rádió, az Erdély Tv, Erdély FM, a Rádió
Gaga és még sorolhatnám. Én úgy döntöttem, hogy nem Vá-
sárhelyen folytatom tovább, de ez nem amiatt volt, hogy nem
találtam volna ott munkahelyet, vagy nem akartam a város-
ban maradni. Egyszerűen azért jöttem el, mert az egyetem el-
végzése után egyből jött egy lehetőség Székelyudvarhelyen,
és éltem vele. Vannak barátaim, akik Vásárhelyen maradtak,
és ők ott tudnak fejlődni. 

Az utóbbi időben rájöttem, hogy nincs értelme hosszú
távra tervezni, mert teljesen kiszámíthatatlan a világ, és gyor-
san változnak a dolgok. Azonban egyáltalán nem tartom ki-
zártnak, hogy valamikor visszatérek Marosvásárhelyre,
hiszen szerettem a várost és az embereket. 

DomokosFerenc: A végállomás Marosvásárhely!
– Azok számára, akikkel együtt tanulunk a közgáz karon,

rengeteg lehetőség kínálkozik Kolozsváron, főleg, ha a privát
szférát és a rengeteg felfejlődő vagy éppenséggel elinduló

vállalkozást nézzük. Úgyhogy ilyen téren is nagyon sok le-
hetőséget tud nyújtani Kolozsvár, valószínűleg a legtöbb te-
rületen nagyobb kínálata van, mint Marosvásárhelynek,
egyelőre.

Én szeretném ezt úgy megközelíteni, hogy Kolozsvár és
az egyetemistaélet egy nagyon jó kísérletező hely tud lenni
az egyetemisták számára abban a 3-6 évben, ameddig ott ta-
nulnak. Ebben az időszakban ki tudják próbálni azt, hogy
mivel is szeretnének foglalkozni, már az egyetem alatt tudnak
foglalkozni komolyabb projektekkel Kolozsváron. Biztos va-
gyok benne, hogy az egyetemi éveket követő időszakban is
hasznát lehet ennek venni.

Én már az alapképzés elvégzése után külföldön szeretnék
tanulni, illetve, amennyiben lesz erre lehetőség, dolgozni is.
De mégiscsak azt tudom elképzelni, hogy miután visszatérek
Romániába, mert ez kitűzött célom, valószínűleg az első ál-
lomás Kolozsvár lenne, bár kétségtelen, hogy a végállomás
Marosvásárhely.

GáspárAttila: Nagyon kell ellenkezni, és mindent vissza
kell utasítani ahhoz, hogy ne kapj munkát

– A célom az volt, hogy olyan kapcsolatokat szerezzek az
egyetem által, hogy miután itthon lediplomáztam, kimenjek
és ott dolgozzak. Nekem ilyen téren is eléggé betett a koro-
navírus, hiszen Budapesten senkit nem ismertem. Persze az
órák zajlottak az online térben, de ott nem igazán lehet kap-
csolatokat építeni.

Egy „vicces” történet: az egyik – még offline – órán meg-
beszéltük, hogy megyünk a Fókusz stúdióba, ahol a legtöbb
nagy magyar film utómunkáját végzik. Az első alkalommal,
amikor odamentünk, összegyűltünk az osztállyal az épület
előtt, kijött a tanár, és közölte velünk, hogy nagyon sajnálja,
de a vezetőség úgy döntött, hogy nem fogad minket a járvány
miatt. Ez volt az első lépés, rá két napra már a campusokat is
bezárták. Úgyhogy nekem ott nagyon elvágták a fonalat.

Viszont nagyon sok lehetőség van, már az egyetem köz-
ben. A tanárok nagy része a tanítás mellett dolgozik a médi-
ában is, ezek az oktatók pedig felfigyelnek a diákokra, és
próbálják csábítani őket az adott sajtóorgánumhoz, a diákok
pedig hajlanak rá. A többiek mesélték, hogy azokat a diáko-
kat, akikre felfigyeltek, elhívják nyári gyakorlatra. Ha tetszik,
akkor pedig nagy valószínűséggel a gyakorlat végén fel is ve-
szik. Nekem sajnos nem nyílt lehetőségem arra, hogy részt
vegyek egy ilyen nyári gyakorlaton. Nagyon kell ellenkezni,
és tényleg mindent vissza kell utasítani ahhoz, hogy az egye-
tem elvégzése után ne legyen semmiféle opciód. Ha egy ki-
csit nyitott szemmel jár az ember, és figyel az ajánlatokra,

akkor nagyon könnyű munkát találni a három év után. Ter-
mészetesen nagymértékben közrejátszik az is, hogy éppen
abban az időszakban milyen tanárok dolgoznak, és a diák
saját képességei, valamint az ambíciója is kimagaslóan fon-
tos. A médiaszakmát ugyan lehet tanítani, de a legnagyobb
részét az ember valós munka közben fogja kitanulni. Ezzel
pedig mind a tanárok, mind a médiaintézmények tisztában
vannak. Nem azt mondom, hogy nagyon könnyű elhelyez-
kedni, de ha nyitott szemmel jársz, és felfigyelsz a lehetősé-
gekre, akkor viszonylag egyszerűen tudsz munkát szerezni
az egyetem elvégzése után. 

SeprődiFranciska: Egypár évet még szeretnék maradni
– Az én szakmámban elég sok munkalehetőség van. Úgy

van, hogy még be sem fejezte valaki az egyetemet, és már
hívják dolgozni, illetve még a tanárok is adnak egyes diákok-
nak lehetőséget, hiszen a legtöbb tanárnak van saját cége, és
ebből adódóan keresik a friss munkaerőt. Ez van az én szak-
mámban, más területen nem tudom, gondolom, hogy például
a divat területén még Bukarestben is nehéz munkahelyet ta-
lálni. 

Fiatalként most nagyon szeretem Bukarestet. Egyetemis-
taként nagyon jó itt, hiszen mindig történik valami, van ahova
menni. Egyelőre az a tervem, hogy egyetem után még mara-
dok egypár évet, de azért nem élném le ott az életemet, ahhoz
azért túl nagy, túl zajos és túl nagy benne a pörgés. Egyelőre
még élvezem és szeretem, aztán az évek múlásával nagy va-
lószínűséggel valami nyugodtabb lakhelyre fogok vágyni, és
akkor az otthonhoz közelebb költözöm.

SzabóFruzsina:Váradon is keresik a fiatal munkaerőt
– A legtöbb ismerősöm, aki eddig végzett, vagy hazaköl-

tözött, vagy külföldre ment. Mondjuk ez nem feltétlenül azért
van, mert Váradon nem lehetne munkát találni, hanem mert
valamiért mindenki külföldre szeretne menni. Vannak nyom-
dák, amelyek keresik a friss, fiatal munkaerőt, tehát lehető-
ségek vannak. Én, amikor a szakmámban dolgoztam, akkor
egy kolozsvári cégnél voltam, de Váradról dolgoztam, nem
kellett Kolozsvárra költözni. Ismerek azonban olyan 
embereket, akik el tudtak helyezkedni Nagyváradon is.

Összeségében azt tudom elmondani, hogy egyáltalán nem
bántam meg, hogy Nagyváradra mentem tanulni, mert sze-
retem azt, amivel foglalkozom, és egy szuper közösségbe ke-
rültem, arról nem is beszélve, hogy Nagyvárad csodálatos
város. Például ott van a sétálóutca, ami leírhatatlanul gyö-
nyörű, illetve ott van a rengeteg szép, régi épület, amelyeket
folyamatosan restaurálnak. 

Még nem tudom, hogy maradok-e, de egyáltalán nincs
bajom Nagyváraddal, viszont még mindig van bennem egy
olyan vágy, hogy egypár évet töltsek Kolozsváron is, annak
ellenére, hogy egyáltalán nem bánom, hogy Nagyváradra ke-
rültem. Ebben a félévben a Primanimánál voltam szakmai
gyakorlaton, a múlt félévben pedig Pécsett voltam, már na-
gyon hiányzikVárad. Mesteri után nagy valószínűséggel Ko-
lozsvár lesz az első úti cél. Azonban ha kapok egy olyan
munkát, amit szeretek csinálni, és úgy érzem, hogy megéri
azzal foglalkozni, akkor mindenképpen maradok Nagyvára-
don, hiszen szeretem a várost, szeretem az itteni embereket.

Nagy-Bodó Szilárd

Gólyakézikönyv VI.
Egyetem elvégzése után: karrierlehetőségek diákszemmel 



Négy újoncot avathatnak az
Észak-Írország és Ausztria ellen
készülő román labdarúgó-váloga-
tottban: a támadó Sergiu Buș és
Gabriel Iancu, a kapus David
Lazar, valamint a középpályás Ale-
xandru Crețu is első ízben kapott
meghívót Mirel Rădoi edzőtől. A
szakvezető csütörtökön hirdetett
keretet a két Nemzetek Ligája-
mérkőzésre, amelyben a Sepsi
OSK hátvédje, Florin Ștefan is he-
lyet kapott.

A román keret összetétele:
* kapusok: Ciprian Tătărușanu

(Lyon), Florin Niță (Sparta Prága),
David Lazar (Astra)

* hátvédek: Ionuț Nedelcearu
(FC Ufa), Vlad Chiricheș (Sassu-
olo), Alin Toșca (Gaziantep FK),
Dragoș Grigore (Ludogorec), And-
rei Burcă (Kolozsvári CFR), Ser-
giu Hanca (KS Krakkó), Nicușor

Bancu (CSU Craiova), Florin
Ștefan (Sepsi OSK)

* középpályások: Alexandru
Crețu (NK Maribor), Dan Nistor
(CSU Craiova), Alexandru Maxim
(Gaziantep FK), Nicolae Stanciu
(Slavia Prága), Alexandru Cicâl-
dău (CSU Craiova), Ianis Hagi
(Glasgow Rangers), Ciprian Deac
(Kolozsvári CFR)

* támadók: Gabriel Iancu (Viito-
rul), Florinel Coman (FCSB), Denis
Alibec (Astra), George Pușcaș (Re-
ading), Sergiu Buș (FCSB)

Románia pénteken (21.45 óra)
hazai pályán Észak-Írország ellen
kezdi meg szereplését a Nemzetek
Ligája B divíziójában, majd jövő
hétfőn (21.45) Ausztriában ven-
dégszerepel.

Akár történelminek is mond-
ható pontot rabolt a Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK a
Kolozsvári CFR otthonában, a
labdarúgó 1. liga 2. fordulójá-
ban, a közvélemény által
„magyarnak” elkönyvelt csa-
patok rangadóján. Korábban
ugyanis még soha nem tudott
pontot szerezni a háromszéki
csapat a Gépész utcában,
amúgy pedig a CFR az egyet-
len vetélytársa az 1. liga me-
zőnyében, amelyet még soha
nem tudott legyőzni.

A pontszerzésben jelentős szere-
pet játszott az OSK kapusa, Niczuly
aki néhány bravúros védéssel érin-
tetlenül megőrizte hálóját, akkor
pedig, amikor a CFR büntetőhöz ju-
tott, és ellenkező irányba elmoz-
dulva kiszolgáltatta Deacnak a kapu
jobb sarkát, utóbbi eltévesztette a
célt.

Már a találkozó elején nyilvánva-
lóvá vált, hogy a középpályán zajló,
erősen fizikális mérkőzés lesz, egy
ilyen szikrázó csata áldozataként
Vașvarit már a 8. percben le kellett
cserélnie Leo Grozavunak. A Sepsi
OSK megpróbált alaposan előkészí-
tetten építkezni, ezzel azonban nem
ment sokra, ráadásul a CFR azonnal
ráerősített, amint megszerezte a lab-
dát, és a 4. percben Deac négymé-
teres fejesénél már Niczulynak
kellett hárítania. A választ
Șfefănescu szolgáltatta két perccel

később, a beadása olyannyira
mélyre sikerült, hogy azzal kis híján
meglepte Bălgrădeant. Mindkét fél-
nek keményen meg kellett küzde-
nie, hogy megközelítse az ellenfél
kapuját, ez a CFR-nek sikerült
ismét a 28. percben, amikor  Burcă
fejesét bravúrral védte a szentgyör-
gyi kapus. A válasz ismét gyors
volt, de Dimitrovot blokkolták az
alapvonal és az ötös találkozójánál.
Szünetig még kétszer került nagy
veszélybe Niczuly kapuja: előbb
Deac éppen csak lemaradt a beadás-
ról, majd Rondón technikás lövését
hárította Niczulyt, aztán pedig a
duplázást is az ötösön belülről.

A második félidőben egyre in-
kább a CFR vette át a kezdeménye-
zést, és az idő múlásával mind

jobban beszorította a háromszékie-
ket. Hiába lépett pályára Bajrović,
egy középcsatár, Nouvier és Fülöp
Loránd is, a középpálya lassan bor-
dóba öltözött, így a nyomás a szent-
györgyi védelemre tevődött át. A
CFR-nek azonban, bár mezőnyben
uralta a játékot, ebben a játékrész-
ben kevesebb tiszta helyzete volt.
Az 55. percben Hoban került
ilyenbe, de lövése gyengére sike-
rült, míg az 57. percben büntetőhöz
jutott a kolozsvári csapat Nouvier
fegyelmezetlen belépése miatt.
Mint azonban már említettük, Deac
kihagyta a lehetőséget.

Végül a 90. percben Niczuly há-
lójába került a labda, ám a beadás
pillanatában Cestor egyértelműen
lesen volt, és ezt már nem nézték el

a játékvezetők, mint egy hete Koljić
góljánál.

Két kimerült csapat fejezte be a
mérkőzést, amelyeken meglátszott
a nyári alapozás hiánya. Rövid, két-
hetes pihenő következik számukra,

azonban így lehetőség nyílik arra,
hogy több dolgot pontra tegyenek.
A 3. fordulót szeptember 12-e kör-
nyékén rendezik, az OSK Gyurgye-
vóba látogat, míg a CFR a
nagyszebenieket fogadja.

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 2. forduló: Kolozsvári CFR – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0-0
Kolozsvár, dr. Constantin Rădulescu stadion, nézők nélkül. Vezette: Adrian Cojo-
caru (Galac) – Ovidiu Artene (Vaslui), Marius Nicoară (Szörényvár). Tartalék: Andrei
Chivulete (Bukarest). Ellenőr: Nicolae Grigorescu (Temesvár).
Sárga lap: Itu (66.), illetve Fofana (87.), B. Mitrea (90+2.).
CFR: Bălgrădean – Sušić, Burcă, Cestor, Butean, Itu (69. Petrilă), Hoban (89. Bor-
deanu), Păun (69. Djoković), Deac, Rondón (89. Golofca), Costache (46. Debeljuh).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, B. Mitrea, Bouhenna, Fl. Ștefan, Achahbar (46. Baj-
rović), Aganović (83. Fülöp Loránd), Vașvari (8. Fofana), Purece, Carnat (83. V. Mit-
rea), Ștefănescu (46. Nouvier).

Gazdag helyett Pátkai a magyaroknál
Gazdag Dániel helyett Pátkai Mátét hívta be a magyar labdarúgó-

válogatott keretébe Marco Rossi szövetségi kapitány. A magyar szö-
vetség szombaton a közösségi oldalán jelentette be, hogy noha a
Budapest Honvédot erősítő Gazdag koronavírustesztje negatív lett, a
válogatott szakmai és egészségügyi stábja úgy döntött, hogy elővigyá-
zatosságból eltekint a szerepeltetésétől. Helyette a MOL Fehérvár FC
soraiból Pátkai kapott meghívót. A Nemzetek Ligája B divíziójának
3. csoportjába sorolt magyar együttes csütörtökön Törökországban
kezdi meg a 2020/21-es sorozatot, majd három nappal később Orosz-
országot fogadja. A csoport negyedik tagja Szerbia.

Menesztették Bene Ferenc vezetőedzőt
Mindössze hat forduló után felmentette a munkavégzés alól Bene

Ferenc vezetőedzőt a labdarúgó NB II-ben szereplő Vasas FC. Az an-
gyalföldi együttes honlapjának csütörtöki beszámolója szerint a tréner
feladatait átmenetileg az eddigi másodedző Tóth András veszi át, aki
ideiglenesen megbízott vezetőedzőként irányítja a csapatot. A feljutásra
pályázó Vasas szerdán 3-1-es vereséget szenvedett a Budaörs vendé-
geként, és hét forduló után 10 pontos a Merkantil Bank Ligában.

Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga, 2. forduló: Medgyesi Gaz Metan – FC Argeș Pitești 2-0, Aradi
UTA – FC Voluntari 0-0, Nagyszebeni Hermannstadt – Academica Clinceni 2-2,
Kolozsvári CFR – Sepsi OSK 0-0. 

Ranglista
1. CFR 2 1 1 0 2-1 4
2. Voluntari 2 1 1 0 2-1 4
3. FCSB 1 1 0 0 3-0 3
4. Medgyes 2 1 0 1 3-2 3
5. Botoșani 1 1 0 0 3-2 3
6. Craiova 1 1 0 0 1-0 3
7. Jászvásár 1 1 0 0 1-0 3
8. Nagyszeben 2 0 2 0 3-3 2
9. UTA 2 0 2 0 1-1 2
10. Dinamo 1 0 1 0 1-1 1
11. Viitorul 1 0 1 0 1-1 1
12. Clinceni 2 0 1 1 3-4 1
13. Sepsi OSK 2 0 1 1 0-1 1
14. Târgoviște 1 0 0 1 0-1 0
15. FC Argeș 2 0 0 2 2-5 0
16. Astra 1 0 0 1 0-3 0
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A Debreceni VSC 1-1-es döntet-
lent játszott a Vasas vendégeként
szombaton a labdarúgó NB II hete-
dik fordulójában.

A hazaiak az egyébként több fon-
tos védést bemutató debreceni
kapus hibája miatt kerültek előnybe
az első félidőben: Zöldesi Illés
megpróbálta kiöklözni a labdát egy
beívelésnél, de az lecsúszott a kesz-
tyűjéről, és a kapuba pottyant.

A Debrecen, amely a második já-
tékrész első felében fölényben fut-
ballozott, a szünet után gyorsan
egyenlített Baráth Péter jó helyzet-
kialakításának és pontos befejezé-
sének köszönhetően.

Labdarúgó Merkantil Bank Liga
NB II, 6. forduló: Szombathelyi Ha-
ladás – FC Ajka 1-0, Szolnoki MÁV
FC – Debreceni EAC 1-0, BFC
Siófok – Gyirmót FC Győr 2-1, Aq-
vital FC Csákvár – Pécsi MFC 0-0,
Békéscsaba 1912 Előre – Soroksár
SC 1-1, Kolorcity Kazincbarcika SC
– Dorogi FC 1-1, WKW ETO FC
Győr – Nyíregyháza Spartacus FC
1-0, Debreceni VSC – Szeged-Csa-
nád Grosics Akadémia 3-0, Buda-
örsi SC – Vasas FC 3-1, Szentlőrinc
– Kaposvári Rákóczi FC 3-1.

Az élmezőny állása: 1. Debreceni
VSC 14 pont, 2. Szolnok 13, 3.
Ajka 12.

Döntetlent játszott a Debrecen
a Vasas otthonában

Négy újonc a román válogatott keretben

A Mezőkövesd 2-1-re nyert a
Paks vendégeként a labda-
rúgó OTP Bank Liga 3. fordu-
lójának szombati játék-
napján, ezzel első sikerét
aratta a mostani szezonban.
A vendéglátó Tolna megyeiek
harmadik bajnokijukat sem
tudták megnyerni, mérlegük
egy döntetlen és két vereség.

A játék képe alapján kiegyenlí-
tett volt az első félidő, de a gólszer-
zésben csak a vendégek
jeleskedtek. A Mezőkövesd agresz-
szívan kezdett, és azután sem vett
vissza jelentősen, hogy egy átlö-
vésből szerzett találattal vezetéshez
jutott. A paksiak is próbálkoztak
becsülettel, de elpuskázták helyze-
teiket, miközben kövesdi részről
Cseri is gólt szerzett, újfent egy pa-
rádés átlövésből.

A szünet és a térfélcsere után
egy ideig nem történt igazán emlí-
tésre méltó esemény, majd a kettős
cserével felfrissített házigazdák
Böde közeli fejesével szépítettek, a
hajrához közeledve pedig a kapufát
is eltalálták. A lefújásig a paksiak

nagy erőket mozgósítottak az
egyenlítésért, de nem jártak siker-
rel.

A 3. forduló egy másik mérkő-
zésén: Diósgyőri VTK – MTK Bu-
dapest 1-1.

Pakson szerezte meg első győzelmét a Mezőkövesd

Nem tudták bevenni Niczuly kapuját

1151.Szerkeszti:FarczádiAttila

Ciprian Deac büntetőnek fut neki: a Dinamo Zágráb elleni mérkőzéshez hasonlóan most is ki-
hagyta. Fotó: Pro Sport

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 3. forduló: Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-2 (0-2)
Paks, 1398 néző, vezette: Káprály.
Gólszerzők: Böde (65.), illetve Berecz (17.), Cseri (36.).
Sárga lap: Szabó J. (47.), illetve Eperjesi (28.).
Paks: Holczer – Osváth, Lenzsér, Szélpál, Szabó J. (Kulcsár D., 75.) – Windecker
(Hahn, 56.) – Bognár, Böde, Bertus, Balogh B. – Ádám (Nagy R., 56.).
Mezőkövesd: Szappanos – Eperjesi, Neszterov, Katanec, Lakveheliani – Kar-
nyickij – Cseri (Jurina, 81.), Szeles (Guzmics, 64.), Berecz, Besirovic – Szerde-
rov (Vajda, 60.).

Tabella
1. MTK 3 1 2 0 5-3 5
2. Budafok 2 1 1 0 3-2 4
Diósgyőr 2 1 1 0 3-2 4
Újpest 2 1 1 0 3-2 4
5. Mezőkövesd 3 1 1 1 4-4 4
6. Fehérvár 2 0 2 0 4-4 2
ZTE 2 0 2 0 4-4 2
8. Ferencváros 1 0 1 0 1-1 1
9. Paks 3 0 1 2 3-5 1
10. Puskás AFC 0 0 0 0 0-0 0
11. Kisvárda 1 0 0 1 1-2 0
12. Honvéd 1 0 0 1 1-3 0

Az angyalföldi Feczesin Róbert, valamint a debreceni Poór Patrik Péter és Baráth Péter.
Fotó: MTI/Illyés Tibor
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Hosszabbításban egy öngóllal jutott tovább 
a Honvéd

A kupagyőztes Budapest Honvéd
hosszabbításban 2-1-re legyőzte
finn vendégét, az Inter Turku együt-
tesét a labdarúgó-Európa-liga selej-
tezőjének első fordulójában. A
továbbjutást Hämäläinen öngólja
döntötte el a 105. percben. A máso-
dik forduló sorsolását ma, a harma-
dikét holnap tartják.

Bár szurkolók nem lehettek a sta-
dionban, azért a Honvédot „erő a
lábban, érzés a szívben” feliratú
molinó várta a lelátón. A kispestiek
ennek megfelelően az első perctől
támadólag és agresszíven léptek fel.
A Bódog Tamás csapataira jellemző
letámadást hatékonyan alkalmazta
a magyar kupagyőztes, amely már
saját tizenhatosánál megtámadta az
ellenfelet, így az a félpályán sem
nagyon tudott átlépni a labdával. A
mezőnyfölény azonban nem páro-
sult helyzetekkel, mivel támadás-
ban kifejezetten pontatlan volt a
Honvéd. Húsz perc elteltével ráadá-
sul veszélyessé váltak a finnek
gyors kontrái, viszont ígéretes lövő-
helyzetekből vagy az égbe lőttek,
vagy éppen Tujvel kezébe, egy
ízben pedig ziccerben csak centik-
kel tévesztették el a bal alsó sarkot.
A játékrész második felében már
nemcsak a pontosság, hanem a kre-
ativitás is hiányzott a Honvéd játé-
kából, így a Turku kapusának
egyáltalán nem volt dolga a szüne-
tig.

A térfélcserét követően is a kis-
pestiek birtokolták többet a labdát,
de fölényük ugyanúgy meddő volt,
sőt továbbra is a gyors finn ellentá-
madások jelentettek nagyobb ve-
szélyt. Nagyjából hatvan percet
kellett várni az első Honvéd-hely-
zetre, akkor előbb Lovric előtt adó-
dott lehetőség egy szöglet után,
majd Ugrai lőtt ígéretesen távolról.
A túloldalon viszont Tujvel ajándé-
kozott majdnem gólt a finneknek,

de aztán javította a hibáját, néhány
perccel később pedig ziccerben
Engström lőtt ismét az égbe. A
Honvéd elöl rendkívül statikusan
játszott, a finn tizenhatoshoz érve
azt körbepasszolgatta, de nem ta-
lálta a rést a vendégek védelmén,
ennek általában egy labdaeladás ve-
tett véget. Ezt megelégelve Mez-
grani egy távoli bombát eresztett
meg, amelyet Moisander csak a ka-
pufa segítségével tudott hárítani. A
hajrá percei viszonylag eseményte-
lenül teltek, de úgy tűnt, hogy a cse-
reként beállt Traore egy szép 
fejes góllal eldönti a párharcot,
azonban a középkezdés után első tá-

madásából egyenlített az Inter
Turku, így következett a hosszabbí-
tás.

A ráadásban továbbra is a Hon-
véd futballozott fölényben, de
ugyanúgy a szórványos finn táma-
dások jelentettek igazi veszélyt. A
térfélcsere előtt azonban Traore ki-
ugrásánál a hátulról becsúszva men-
teni igyekvő Hämäläinen kilőtte a
jobb alsó sarkot, így ismét a magya-
rok szereztek vezetést. A hátralévő
negyedórában a Honvéd biztosan
őrizte a minimális előnyét, sőt akár
végleg el is dönthette volna az ösz-
szecsapást, de Kesztyűs fejese a ka-
pufát találta el.

Stockholmi vereséggel mutatkozott be 
a nemzetközi porondon a Puskás Akadémia

A Puskás Akadémia FC az első
fordulóban búcsúzott a labdarúgó-
Európa-liga selejtezőjétől, miután
csütörtökön 3-0-ra kikapott a svéd
Hammarby IF vendégeként.

A felcsútiak nem a legideálisabb
körülmények között készülhettek a
klub első nemzetközi kupamérkő-
zésére: az előző idény bronzérme-
sénél több koronavírusos esetet
regisztráltak még a bajnoki szezon
rajtja előtt, így – miután mindkét ta-
lálkozóját elhalasztották – az NB I-
ben még pályára sem léphetett, a
Stockholmba utazó keretből pedig
több rutinos, meghatározó játékos
hiányzott.

A Hammarby résztulajdonosa, a
világklasszis Zlatan Ibrahimovic
személyesen tekintette meg az mec-
cset, amelyen bátor játékkal kezd-
tek a PAFC fiataljai, erejükből
átlövésekre is futotta. Mégis az ös-
szeszokottabb svédek szereztek ve-
zetést a 14. percben, majd átvették
a kezdeményezést, miközben a ven-

dégek lendülete megtört. Védekezni
kényszerült a Puskás Akadémia, a
mezőnyfölényhez jutó hazaiak a 32.
percben szabadrúgásból növelték az
előnyüket, és a szünetig egyértel-
műen irányítottak.

A második félidő elején ismét fel
tudott lépni az ellenfél térfelére a
PAFC, de labdához ritkán jutott, és
a kaput is csak néhány alkalommal
veszélyeztette, miközben a hazaiak-

nak kapufájuk is volt. Csereként
újabb fiatalok érkeztek a felcsútiak-
hoz, és a mezőnyben egyenrangú
partnerei voltak a fáradni látszó
skandinávoknak, akik megeléged-
tek a zárt védekezéssel és az ered-
mény megtartásával. A hajrá a
szépítő találatért hajtó vendégeké
lehetett volna, de a 84. percben
ismét a hazaiak voltak eredménye-
sek.

Simán ment tovább az FCSB
Labdarúgó-Európa-liga, 1. selejtezőforduló: Buka-

resti FCSB – Sirak 3-0 (1-0)
Bukarest, Nemzeti Aréna, nézők nélkül. Vezette:

Admir Sehovic (bosnyák).
Gólszerzők: Darius Olaru (34.), Florin Tănase (65 –

büntetőből), Alexandru Buziuc (83.).
Sárga lap: Iulian Cristea (43), illetve Jirair Marga-

rian (22.), Hrair Mkoian (65.).
FCSB: Andrei Vlad – Valentin Creţu, Iulian Cristea,

Andrei Miron, Ionuţ Panţîru – Darius Olaru, Ovidiu
Popescu, Florin Tănase (87. Ionuţ Vînă) – Dennis Man
(78. Olimpiu Moruţan), Sergiu Buş (46. Alexandru Bu-
ziuc), Florinel Coman.

Sirak: Vsevolod Ermakov – Jirair Margarian, Hrair
Mkoian, Marko Prljevic, Agvan Davoian – Arman As-
lanian (74. Leibe Junior Avo), Davit Manoian (69. So-
lomon Udo), Karen Muradian, Edgar Malakian – Uros
Nenadovic (74. Artem Ghevorkian) – Mory Kone. 

Timo Furuholm (b), a Turku és Batik Bence (j) a Honvéd játékosa. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, 1. forduló: Budapest Honvéd –

Inter Turku (finn) 2-1 (0-0, 1-1, 2-1) – hosszabbítás után
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, zárt kapuk mögött, vezette:

Gal Leibovitz (izraeli).
Gólszerzők: Traore (90.), Hämäläinen (105.), illetve Liliu (90+1.).
Sárga lap: Gazdag (40.), Uzoma (70.), Kamber (123.), illetve Annan

(13.), Furuholm (80.), Liliu (123.).
Budapest Honvéd: Tujvel – Baráth (Mezgrani, a szünetben), Batik,

Lovric, Uzoma – Zsótér, Gazdag, Hidi (Kamber, 107.), Kesztyűs –
Tóth-Gábor (Traore, 72.), Ugrai (Aliji, 120.).

Inter Turku: Moisander – Ketting, Hoskonen, Hämäläinen – Engst-
röm (Kouassivi-Benissan, 106.), Annan, Cegarra (Kagajama, 106.),
Ruane – Paananen (Ojala, 66.) – Källman (Liliu, 89.), Furuholm.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, 1. forduló: Hammarby IF (svéd)

– Puskás Akadémia FC 3-0 (2-0)
Stockholm, zárt kapuk mögött, vezette: Zebec (horvát).
Gólszerzők: A. Khalili (14.), Bojanic (32.), Paulinho (84.).
Sárga lap: Rodic (89.), illetve Kiss T. (30.), Nagy Zs. (33.), Latifi

(48.).
Hammarby: Ousted – Söderström, Fenger, Fällman, Jeahze (80.

Rodic) – Andersen, Bojanic – A. Khalili (77. Kacaniklic), Tankovic
(55. Jóhannsson), Paulinho – I. Khalili.

Puskás Akadémia: Auerbach – Radics, Spandler, Hadzsiev, Nagy Zs.
– Kiss T. (81. Kalmár), Szolnoki, Latifi (61. Komáromi), Deutsch –
Plsek, Weslen (69. Corbu).

Tizenegyesekkel jutott 
tovább a Fehérvár FC

A Fehérvár FC
1-1-es döntetlent
követően tizen-
egyesekkel jutott
tovább az ír Bohe-
mian FC ellen csü-
törtökön, a
labdarúgó-Európa-
liga-selejtező első
fordulójában.

A találkozó ele-
jén rögtön magá-
hoz ragadta a
kezdeményezést a
Fehérvár FC,
amely tíz perc alatt
három nagy lehe-
tőséget is kiha-
gyott. A
Bohemians első-
sorban a védeke-
zéssel volt
elfoglalva, de ami-
kor lehetősége
nyílt, bátran len-
dült támadásba, és egy ilyen akció végén Keith Ward jóvoltából a ve-
zetést is megszerezte. A fehérvári gárda hátrányba kerülve tovább
rohamozott, és Nikolics Nemanja büntetőből elért találatával még a szü-
net előtt egyenlített.

A második félidőre jelentősen alábbhagyott az iram. A hazaiak bir-
tokolták jóval többet a labdát, de minden kínálkozó lehetőségüket el-
puskázták. A vendégek masszívan védekeztek, és kihúzták a rendes
játékidőt újabb kapott gól nélkül, így következhetett a ráadás.

A hosszabbításban nagy erőket mozgósítottak a csapatok, a hazai
együttes a győztes gólért küzdött, sikertelenül, míg a Bohemians a gól-
tól óvta kapuját, sikerrel. A tizenegyesekre maradt a döntés, amelyet a
fehérváriak rúgtak jobban, 4-2-re megnyerték a párharcot, így tovább-
jutottak a második fordulóba, amelynek sorsolását hétfőn rendezik.

Craiova szégyenteli veresége
Labdarúgó-Európa-liga, 1. selejtezőforduló: Locomotive Tbiliszi –

CSU Craiova 2-1 (0-0)
Tbiliszi, Miheil Meshi-2 stadion, vezette:  Milos Dzsordzsics (szerb).
Gólszerzők: Irakli Siharulidze (57.), Imrane Oulad Omar (61.), il-

letve Ştefan Baiaram (90+4.).
Sárga lap: Davit Ubilava (13.), Bogdan Vătăjelu (38.), Elvir Koljic

(48.), Stephane Acka (54.), Marius Constantin (62.), Vladimir Screciu
(69.).

Locomotive: Ghiorghi Mamardasvili – Ghiorghi Gabadze, Nika San-
dohadze (77. Aleksandr Andronikasvili), Aleksandr Guresidze, Davit
Ubilava – Davit Samurkasovi (80. Nika Ceanturia), Teimuraz Sonia,
Beka Darcmelia – Tornike Kirkitadze, Irakli Siharulidze, Imrane Oulad
Omar (69. Tornike Dzebniauri).

Craiova: Mirko Pigliacelli – Bogdan Vătăjelu, Stephane Acka, Ma-
rius Constantin, Nicuşor Bancu – Dan Nistor (77. Ştefan Baiaram), Ale-
xandru Mateiu (67. Vladimir Screciu), Alexandru Cicâldău – Cristian
Bărbuţ (61. Valentin Mihăilă), Elvir Koljic, Andrei Ivan.

Nagyot küzdött a Botoșani
Labdarúgó-Európa-liga, 1. selejtezőforduló: Ordabaszi Simkent – FC

Botoşani 1-2 (1-2)
Simkent, Kajimukan Munaitpasov stadion, vezette: Rauf Jabarov

(azeri).
Gólszerzők: May Mahlangu (31.), illetve Marcel Holzmann (25.),

Marko Dugandzic (33.).
Abdoulaye Diakhate (Ordabaszi) büntetőt hibázott a 12. percben

(Pap Eduárd védett).
Sárga lap: Abdoulaye Diakhate (38.), Joao Paulo (45+2.), illetve

Reagy Ofosu (10.), Marcel Holzmann (43.), Eduard Florescu (79.),
Bryan Mendoza (83.), Pap Eduárd (86.).

Ordabaszi: Bekhan Saizada – Damir Dautov, Pablo Fontanello, Vik-
tor Dmitrenko (85. Mirzad Mehanovic), Timur Dosmagambetov –
Ziguy Badibanga, Ruben Brigido, Abdoulaye Diakhate, May Mah-
langu, Szergej Hijnicsenko (46. Alekszandar Simcsevics) – Joao Paulo
(76. Toktar Jangilisbai).

FC Botoşani: Pap Eduárd – Bryan Mendoza, Andrei Chindriş, Alin
Şeroni, Marcel Holzmann – Denis Haruţ, Jonathan Rodriguez – Stefan
Askovski (89. Alexandru Ţigănaşu), Eduard Florescu, Reagy Ofosu
(74. Hamidou Keyta) – Marko Dugandzic (90+2. Mihai Roman I). 

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, 1. forduló: Fehérvár FC – Bo-

hemian FC (ír) 1-1 (1-1, 1-1, 1-1) – büntetőkkel: 4-2
Székesfehérvár, zárt kapuk mögött, vezette: Hrisztofi (ciprusi).
Gólszerzők: Nikolics (37., tizenegyesből), illetve Ward (22.).
Sárga lap: Nikolics (68.), illetve Lyons (18.), Grant (68.), Finnerty

(71.), Buckley (85.).
Fehérvár FC: Kovácsik – Nego, Rus, Stopira, Fiola – Alef (75.

Pátkai), Houri – Bamgboye, Evandro (101. Nikolov), Petrjak (109.
Géresi) – Nikolics (74. Hodzic).

Bohemian FC: McGuinness – Lyons, Casey, Cornwall (71. Fin-
nerty), Breslin – Buckley (109. Mandroiu), Lunney (79. Levingston)
– Twardek, Ward (83. Devoy), Grant – Wright.

Alef (fent), a fehérvári, valamint Keith Buckley (k), az ír csapat
játékosa a labdarúgó-Európa-liga selejtezőjének 1. fordulójá-
ban játszott Fehérvár FC – Bohemians (ír) mérkőzésen Székes-
fehérváron 2020. augusztus 27-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd



Szeptember első hétvégéjén
megrendezik a sokáig haloga-
tott döntő tornákat az ifjúsági
kosárlabda-bajnokságokban.
A sportági szövetség közzé-
tette azoknak a csapatoknak
a listáját, amelyek vállalták,
hogy részt vesznek ezeken a
szabadtéri rendezvényeken,
és hajlandók alávetni magu-
kat a jelenleg érvényes egész-
ségügyi szabályoknak.

A legtöbb korosztályban foghíjas
a mezőny, nem mindenki tudja vagy
akarja kifizetni a kötelező korona-
vírusteszt ellenértékét, a többiek
azonban vállalták ezt az anyagi ter-
het, szinte biztosan a szülők zse-
bére. A rajtnál ott lesz mind a három
marosvásárhelyi csapat, amely a ta-
vaszi helyezésével jogot szerzett
erre. A lány U15 bajnokságban a
Marosvásárhelyi CSM, az U13-ban
a Marosvásárhelyi Gladius, míg a
fiú U14-ben a Marosvásárhelyi
Sportlíceum. A lányok mérkőzéseit
szeptember 7-10-e között, a fiúk
tornáját szeptember 17-20-a között
rendezik, a helyszínt még nem je-
lölték ki.

Nagyobb a bizonytalanság a fel-
nőttbajnokságokat illetően, a sport-
miniszter elutasította az ötletet,
hogy a férfibajnokságot külföldi
tornák formájában rendezzék meg,
a csapatok azonban továbbra sem
igazán hajlandók alávetni magukat
a drákói szabályoknak, mert nincs
elegendő pénzük sem a tornák előtti
kötelező kéthetes zárt edzőtáborra,
sem a rendszeresen megismételt

Covid-tesztre. Jelen állás szerint
addig halogatják a szezonrajtot,
ameddig csak lehet. A legújabb vál-
tozat szerint nem szeretnék jövőre
halasztani a mérkőzéseket, ahogyan
a FIBA fontolgatja, hogy minden
nemzetközi találkozót, az európai
kupákat és a válogatottak mérkőzé-
seit csak 2021-ben rendezzen meg.
Ennek az áll a hátterében, hogy
akkor a klubok elveszítenék az idei
költségvetési támogatásokat az
adott település önkormányzatától.
Ezért a bajnokság decemberben
kezdődne meg. Amennyiben azon-
ban addig enyhítenek az egészség-
ügyi szabályokon, akár hamarabb is
pályára léphetnek a csapatok. Úgy
tűnik azonban, hogy egy újabb
résztvevő lép vissza Máramaros-
sziget után: Medgyes önkormány-
zata ugyanis megvonta a támogatást
a kosárlabdázóktól, így a helyi
CSM kapitulálása borítékolható.

Hasonló a helyzet a női bajnok-
ságot illetően. A klubok megpróbál-
tak közvetlenül kapcsolatba lépni a
sportminiszterrel, a szövetség veze-
tőségének feje fölött, azonban siker-
telenül. Ezért egyetlen torna
megszervezését vállalták idén, hogy
ne veszítsék el a helyi tanácsok fi-
nanszírozását. Ezenkívül az év vé-
géig októberben rendeznék meg a
Románia-kupa selejtező tornáját,
decemberben pedig a döntőt, ezen
azonban az idén eltörölték a részvé-
tel kötelezettségét, így a kupában
várhatóan csak négy csapat indul,
amelyek hajlandók vállalni az edző-
tábor és a tesztek költségeit. Az
egészségügyi előírások módosítása
azonban itt is még mindent felülír-
hat.

A feljutás a célkitűzése a maros-
vásárhelyi férfi-kosárlabdacsapat-
nak, amely a városi sportklubtól az
egyetemi sportklub, a CSU Medi-
cina égisze alá került át. A keret
három tapasztalt játékossal egé-
szült ki a tavalyi bajnokságban
szereplő fiatalok mellett, akik a
CSM színeiben szerepeltek. Az
előző bajnokságban a csapat húzó-
emberének számító Bölöni Tamás
mellé visszajött Marosvásárhelyre
Nagyszebenből Engi-Rosenfeld
Dávid, Zsilvásárhelyről Kilyén
Örs, míg Steff Norbert egy idény
kihagyás után tér vissza ismét a já-
tékparkettre. A vezetőedző
ugyanaz a George Trif, aki az
előző idényben is irányította az
együttest.

Az alakulat már az első idény-
ben szeretné megnyerni az 1. ligát.
A feljutás a csapat egyértelmű cél-
kitűzése – mondta el a klub elnöke,

Laurențiu Magdaș. George Trif
edző kissé óvatosabban fogalma-
zott, mert nem biztos benne, hogy
a sportági szövetség ideiglenes
tagjaként, ha meg is nyerik az 1.
ligát, ez lehetséges. Tény, hogy
abban az idényben, amikor minden
klub egyetlen, értékcsoportokra
osztott ligában szerepelt, a szövet-
ség megtiltotta, hogy akinek csak
ideiglenes a tagi jogállása, a ráját-
szásba jusson. A végleges tagságot
csak a szövetségi közgyűlésen
lehet elnyerni, a CSU Medicina
pedig az idei közgyűlés után nyúj-
totta be részvételi kérelmét az új
bajnokságba.

Sokkal komolyabb gond, hogy
még a szövetségénél sem tudják,
miként szervezhetik meg az új
bajnoki idényt. Még az élvonal-
beli bajnoksággal kapcsolatosan
sem tiszta minden, az 1. ligával
érdemben nem is foglalkoztak.
Eddig tíz klub nevezett be, ame-
lyekhez csatlakozhatnak majd az

élvonalbeli csapatok második
együttesei. Azonban mindenki az
egészségügyi előírások lazítására
vár, különösen a kötelező kéthetes
edzőtábor kapcsán. Egy tesztelést
esetleg még tudnak vállalni –
mondta el Trif, de a 14 napos, zárt
edzőtábor kizárt, annyi pénze
gyakorlatilag egyetlen klubnak
sincs.

A döntésekre várva a csapat
mindenesetre megkezdte az edzé-
seket az egyetemi csarnokban, a
héten pedig – amíg a Pongrácz
Antal csarnokot az egyetemre fel-
vételizők foglalják el – a sport-
csarnokba költözik. A
bajnokságban azonban az egye-
temi teremben játszanának, ha
egyáltalán lesz hazai mérkőzés, és
nem az egész idényt tornák for-
májában rendezik meg a járvány
miatt. Nem kizárt, hogy az idén
egyáltalán nem lesz mérkőzés, és
mindent 2021-re, a járvány remélt
lecsengése utánra halasztanak.

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Fotó: Planet F1
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Fotó: Topolyai SC

Történelmi meccs,
Topolya történelmi sikere 

Moldovában érvényesült a
papírforma: a Topolyai SC a
várakozásnak megfelelően
könnyedén, 2-0-ra nyert a
Petrocub vendégeként a lab-
darúgó-Európa-liga-selej-
tező első fordulójában. A 107
éves klubnak ez volt az első
fellépése a nemzetközi kupa-
porondon, így az idegenbeli
diadal még inkább felértéke-
lődik, s kiemelt helyen szere-
pel az egyesület
történelmében, értékelte a
történteket az NSO.

Győztek és megúszták sérülés
nélkül, úgyhogy van minek örül-
niük a dunaszerdahelyi játékosok-
nak is a csütörtöki EL-selejtezőt
követően.   A DAC bebizonyította,
sokkal jobb csapat az izlandi Haf-
narfjördurnál, amelyet csütörtökön
2-0-ra legyőzött, így várhatja az
EL-selejtező második fordulójának
mai sorsolását.

Eredmények: FK Riteriai (lit-
ván) – Derry City FC (ír) 3-2 –
hosszabbítás után, FC Progres Ni-
ederkorn (luxemburgi) – Zeta Go-
lubovci (montenegrói) 3-0, Mol
Fehérvár FC – Bohemians (ír) 1-1,
11-esekkel 4-2, Budapest Honvéd
– Inter Turku (finn) 1-1, 2–1 –
hosszabbítás után, Hammarby
(svéd) – Puskás Akadémia 3-0, FH

Hafnarfjordur (izlandi) – Duna-
szerdahely (szlovákiai) 0-2, Petro-
cub (moldovai) – Topolya
(szerbiai) 0-2, Kajrat Almati
(kazah) – FC Noah (örmény) 4-1,
Ordabaszi (kazah) – FC Botoșani
1-2, FK Ventspils (lett) – FC Di-
namo-Auto (moldovai) 2-1, Borac
Banja Luka (bosnyák) – FK Szut-
jeszka (montenegrói) 1-0, JK
Nomme Kalju (észt) – NS Mura
(szlovén) – elhalasztva, KF Teuta
(albán) – Beitar Jeruzsálem (izra-
eli) 2-0, Dinamo Minszk (fehér-
orosz) – Piast Gliwice (lengyel)
0-2, Lincoln Red Imps (gibraltári)
– Union Titus Pétange (luxem-
burgi) 2-0, Alaskert (örmény) – FK
Renova (északmacedón) 0-1,
Apollon (ciprusi) – Szaburtalo
Tbiliszi (grúz) 5-1, Bodö/Glimt
(norvég) – FK Kauno Zalgiris (lit-
ván) 6-1, Neftci Baku (azeri) –
Skupi (északmacedón) 2-1, Sum-
qayit (azeri) – Skendija (északma-
cedón) 0-1, O. Ljubljana (szlovén)
– Vikingur Reykjavík (izlandi)
2-1, Aarhus (dán) – Honka (finn)
5-2, CSZKA Szófia (bolgár) – Si-
rens (máltai) 2-1, Gjilani (koszo-
vói) – APOEL (ciprusi) 0-2 –
hosszabbítás után, Keshla (azeri) –
Laci (albán) 0-0, 11-esekkel 4-5,
Lokomotiv Tbiliszi (grúz) – CSU
Craiova 2-1, Maccabi Haifa (izra-

eli) – Zeljeznicar (bosnyák) – elha-
lasztva, Malmö (svéd) – Cracovia
(lengyel) 2-0, Rosenborg (norvég)
– Breidablik (izlandi) 4-2, Vaduz
(liechtensteini) – Hibernians (mál-
tai) 0-2, Zalgiris (litván) – Paide
(észt) 2-0, Szoligorszk (fehér-
orosz) – Sfintul (moldáviai) 0-0,
11-esekkel 1-4, TNS (walesi) –
Zsolna (szlovák) 3-1 – hosszabbí-
tás után, Hapoel Beer-Seva (izra-
eli) – Dinamo Batumi (grúz) 3-0,
B36 Tórshavn (feröeri) – Levadia
(észt) 4-3 – hosszabbítás után,
Iszkra (montenegrói) – Lokomo-
tiv Plovdiv (bolgár) 0-1, Kukësi
(albán) – Szlavia Szófia (bolgár)
2-1, Valletta (máltai) – Bala Town
(walesi) 0-1, Zrinjski (bosnyák) –
Differdange (luxemburgi) 3-0,
Servette (svájci) – Ruzomberok
(szlovák) 3-0, FCSB – Sirak (ör-
mény) 3-0, Aberdeen (skót) – Ru-
navík (feröeri) 6-0, Maribor
(szlovén) – Coleraine (északír)
1-1, 11-esekkel 4-5, Motherwell
(skót) – Glentoran (északír) 5-1,
Lech Poznan (lengyel) – Valmi-
era (lett) 3-0, Partizan (szerb) –
RFS (lett) 1-0, Shamrock Rovers
(ír) – Ilves (finn) 2-2, 11-esekkel
12-11.

A párharcok egy mérkőzésen
dőltek el, a győztesek továbbjutot-
tak.

A feljutás a célkitűzés a CSU Medicina
kosárcsapatánál

Az ifjúsági döntőkkel
elkezdődik a kosárlabdaidény

A címvédő és hatszoros világbaj-
nok Lewis Hamilton, a Mercedes
brit versenyzője rajt-cél győzelmet
aratott a vasárnapi Forma–1-es
Belga Nagydíjon, ezzel tovább nö-
velte az előnyét az összetett pont-
versenyben. A 35 éves brit
pilótának ez volt az idei ötödik, pá-
lyafutása során pedig a 89. sikere,
így már csak kettő hiányzik neki
ahhoz, hogy beállítsa a hétszeres
vb-győztes Michael Schumacher

91 futamgyőzelmet számláló re-
kordját.

A Spában negyedszer diadalmas-
kodó Hamilton – aki két hete a Spa-
nyol Nagydíjon is rajt-cél
győzelemmel zárt – mögött csapat-
társa, a finn Valtteri Bottas ért célba
másodikként, míg a dobogó alsó fo-
kára Max Verstappen, a Red Bull
holland versenyzője állhatott fel.

A vb egy hét múlva Monzában,
az Olasz Nagydíjjal folytatódik.

Hamilton ismét
rajt-cél győzelmet aratott



A takarodóval a hadseregben ta-
lálkozik az ember fia; ezt fújja el
minden este az ezredtrombitás, a
bakák nagy örömére: ismét eltelt
egy nap, ennyivel is rövidebb a ka-
tonaság. A baka már csak ilyen:
sokkal jobban szereti a lefekvésre
felszólító kürtjelet a hajnali riadó-
nál. A takarodó trombitajelét fújják
visszavonuláskor és vesztett csata
végén is. Bő ötven évvel ezelőtt volt
divatos az Il Silenzio című dal –
Nini Rosso szerzeménye –, ha még
tetszik rá emlékezni…

Ezt a – nosztalgikus pillanatokat
felidéző – bevezetőt azért kompo-
náltam, hogy jelezzem: lassan visz-
szavonulok a naplóírásból,
mindenekelőtt pedig eltakarodok az
utóbbi hetek témájának a közeléből
is. Mielőtt lezárnám ezt a fejezetet,
még kiemelek néhány emlékezetes
darabot a ’férfi-nő kapcsolat’ példa-
tárából. (Nem sajnálattal és nem
örömmel, csupán a részrehajlás leg-
kisebb jele nélkül közlöm, hogy
még a magyar helyesírási szótár is
a férfiakat teszi az első helyre, a
’nő-férfi kapcsolat’-ot nem ismeri a
szótár… Ártatlan vagyok!) 
A Mikszáth-példázat 

Vasárnap este bukkantam rá Fá-
bián László tanulmányára (Egy há-
zasság jelentései. Mikszáth Kálmán
esete Mauks Ilonával. Korunk,
1997. jún.). A házasságról annyit,
hogy Kálmán elvette Ilonkát, két év
múlva elváltak, majd újabb hét év
után ismét összeházasodtak, s
három gyermekük lett. A tanul-
mányból azt a néhány mondatot
másolom ide, amivel a szerző a szá-
zadforduló időszakát jellemzi: 

„Az európai irodalomban már
nyüzsögnek a kokottok,* utcalá-
nyok; házasságtörő nők tiltakoznak
az erősebb nem erőszakossága, el-
nyomása ellen, szüfrazsettek hirde-
tik az egyenjogúságot (már George
Sand** nadrágviseléssel, szivaro-
zással epatírozta a burzsoát), nyo-
mul a pornográfia, amely
mindenkor a nő megalázása, lebe-
csülése (…), mert az egyenjogúság
bizony a lovagi eszmény háttérbe
szorulásával jár. Schopenhauer
nyíltan nőgyűlölő, Kierkegaardnak
komoly gondjai vannak a nőkkel, és
Strindbergről talán szólni sem érde-
mes. Mit akar ez a Mikszáth? Föl-
tehetőleg semmi különöset,
föltehetőleg csupán annyit, hogy ne
sérüljön a világ rendje, föltehetőleg
azt, hogy az asszony maradjon meg

a férfit kiegészítő ellentétnek: a
gyöngédség, a szépség, a család
biztonsága letéteményesének.” (Ki-
emelés tőlem – Mörfi.)

* A kokottok és utcalányok tör-
ténete az ókori Rómával egyidős,
ha nem régebbi. A paupertas ma-
xima meretrix latin mondás (jelen-
tése: a nyomor a legnagyobb kerítő)
többször is szerepel Márton Áron
írásaiban és beszédeiben, ő is több-
ször felszólalt a jelenség ellen.
(Kortárs eset. Csabika egy szép
nagy hűtőkocsival járta a világot,
egyszer Bukarestből jött haza, s
megállt az út mellett integető fehér-
népnek, gondolván, hogy az vala-
mely közeli településre szeretne
eljutni. Nem! A fehérnép szexipari
szolgáltatást ajánlott neki, jutányos
áron. – Nem adok pénzt ilyesmire –
mondta Csabika. – Kajabonért is
megteszem – válaszolta a nő. Mi ez,
ha nem a nyomor nyílt megnyilvá-
nulása?) 

** George Sandról (1804–1876)
csupán annyit, hogy Amandine Au-
rore Lucile Dupin néven anyaköny-
vezték, s azért vett föl írói álnevet,
mert akkoriban a nőknek nem sok
babér termett az írói ligetekben és
berkekben. (De női szobrászt, zene-
szerzőt vagy festőt sem sokat ismer
a művészettörténet.) 

Fridolin esetét… 
Kázmér komám gyűjteményéből

emeltem át. Annak példázata, hogy
„az egyiknek sikerül, a másiknak
nem”. Lehet, hogy ebből a sztoriból
is ír majd valaki egy sikeres zenés
darabot, ma bármi megtörténhet. 

Fridolin túl későre ismerte meg
a „nézd meg az anyját, vedd el a lá-
nyát” mondást, emiatt futott zá-
tonyra az első házassága. A mondás
nem Lukács György filozófus onto-
lógiai szakmunkáiból sétált át a
köztudatba, ezt a bölcsességet még
a szittya időkből hozták magukkal
a vándorló magyarok. 

Fridolinnak kapóra jött az 1989-
es gengszterváltás, és az üldözöttek-
nek kijáró menedékjogot
kihasználva lelépett. Szerencséje
volt, mert a Deák téri irodában egy
érző szívű hölggyel hozta össze a
sors, aki – Fridolin anyósmeséit
hallván – tíz perc alatt megadta neki
a menekült státust. 

Évek szálltak el, bámulatos
gyorsasággal, az első asszony a csa-
lád elhagyása miatt perelte Frido-
lint, az is beletelt valamennyi időbe.
A férfi szorgalmasan dolgozott,

élére állította a garast, és összeho-
zott egy másfél szobás lakást (ez
egy pesti furcsaság, ui. a fél szobát
el sem lehet képzelni, nemhogy
még lakni is benne: négykézláb jár-
nak benne?), majd úgy gondolta,
hogy ad még egy esélyt magának.
Ment egy darabig, de mivel Szép-
helénke – az ötödik közös esztendő
végén – kezdett a kelleténél többet
makrancoskodni, Fridolin úgy dön-
tött, hogy a sarkára fog állni. 

Ez az eset is úgy indult, akár a
többi lavina: egy hógolyó megmoc-
cant, s elindult a lejtőn. Fridolin
nagy ártatlanul megkérdezte, hogy
a baracklekvár miért az „ecetes
cékla” címkéjű borkánban lakik.
Hallott ő már arról muzsikálni,
hogy a ’női logika’ sokkal izgalma-
sabb a férfiak észjárásánál, de ezt az
ötletet nem tudta pártolni. Ő a szü-
lői házban hallotta a málnaszörpös
üvegben tárolt marószóda esetét,
amely gyermekhalált okozott, s
emiatt otthon biztonságosan vehette
le a kamrapolcon sorakozó borká-
nok bármelyikét: a bolti öblös üve-
gekről a gondos anyai kéz
leáztatta-kaparta a címkéket, s kéz-
írásos cédulákat ragasztgatott he-
lyükbe. Ugyanis az anyja logikája
közelebb járt a férfiakéhoz: csele-
kedeteit a hasznosság meg az ész-
szerűség irányította. Széphelénkét
más bordában szőtték, emiatt állt
benne csáléra az ész. 

Fridolin nem volt olyan vérmes,
mint a korábbi naplóbejegyzésben
emlegetett Petruchio, kezdetben
csak kért, majd hangosabb szóval
tette ugyanazt, s egyszer azon kapta
magát, hogy megköveteli a ’szófo-
gadást’. Még ő is megijedt a saját
hangjától, de Széphelénkének a
szempillája se rebbent: „Anyám is
így csinálta, nekem is megfelel.
Szokjál hozzá!” Erre már nem volt
mit válaszolnia, de ez lehetett az a
pillanat, amikor a magányos élet
fensőbbrendűségén kezdett el hos-
szasabban mélázni. További kilenc
válóokot gyűjtött össze. Az egyik
legsúlyosabb eset az volt, amikor
Fridolin kidobta az émelyítően
szagló mosógatórongyot, de Szép-
helénke kiszedte a szemétből, azzal
az érvvel, hogy „ilyen kézre álló
rongya még nem volt az életben, s
többet ne merészeljen ilyet csi-
nálni”. Akkor kezdte el gyűjteni a
fényképeket is, elvégre a technika
korában már nem nehéz mindent
fotókkal illusztrálni. A telefonjába –
egy gondosan lezárt fotótárba –
gyűjtötte az asszonyi botlások bizo-
nyítékait. Kázmérnak csak kettőről
van tudomása: cigarettacsikk a tök-
főzelékben, valamint az ’al dente’

keménységűre főzött spagetti és
Fridolin kitört foga. 

Természetesen ő sem volt hibát-
lan, két alkalommal is a tükröt kente
be borotvahabbal, nem a saját arcát.
Ezt bevallotta a válóperes ügyvéd-
nek, de az megnyugtatta, hogy ha
nem esett kár a berendezésben –
meg az asszonyban –, akkor ez nem
válóok, továbbá: az illuminált álla-
pot nem számít enyhítő körülmény-
nek. Így nem az asszony, hanem a
férfi indulhatott nagyobb előnnyel a
bíróságra. Meg is nyerte a pert,
most megint egyedül él, s kedvére
kapargathatja a címkéket a borká-
nokról és palackokról.  
A szabin nők elrablása 

E történet gyökerei a római
mondavilágba nyúlnak, s miként
látni fogják, a férfi-nő kapcsolat
már akkor is gondokkal járt. (Ezt
nem is kellett volna leírnom, mert
kevés olyan kollektív műalkotás
maradt fenn az emberiség korai
évezredeiből, mint a görög-római
mondavilág, ami telis-tele van sze-
relmi sokszögekkel, zabigyerekek-
kel és egyéb malacságokkal…) 

Az egyik legenda szerint Rómát
Romulus és Remus alapította, de
valami balhénak is kellett lennie,
mert Remus krimibe illő módon
tűnt el a színpadról. Maradjunk hát
csak Romulusszal. 

Nem egy kortársat, hanem egy
nagy műveltségű embert hívok se-
gítségül, aki részletekbe menően
tudta elmesélni az egész cécót. Saj-
nos nincs annyi időnk, hogy minden
apróságra kitérjek, ezért csak a fon-
tosabb motívumokat veszem át
néhai Szabó Vilitől, aki a Cement-
lapoknál mesélte el a legenda apok-
rif változatát, 1974-ben, egy
augusztusi délután, akkortájt, ami-
kor a Sirály nevű sörhajó már beállt
a stéghez, s kezdték lepakolni a száz
’ketrec’ literes Fortuna sört, a dol-
gozó tömegek üdvrivalgása köze-
pette.

„Csinált gyerek” volt ez a Romu-
lus, olyan hadsereget vezetett, ame-
lyik pallérokból és
segédmunkásokból állt, így nem ke-
rült sok időbe, hogy megalapozzák
az ősi város központját. A kormány-
hivatal tudta és beleegyezése nélkül
fogtak neki, még alapkőletétel sem
volt, minek annyit vacakolni a pro-
tokollal meg az adminisztrációval:
„Tiberius, hozzátok már közelebb
azt a saroglya téglát, Flavius, délire
kössétek be a vízcsövet a fürdőszo-
bába is” alapon ment az építkezés.
Parancsszóra ment minden, köny-
nyedén és gördülékenyen. Fiúka, te
a tervgazdaságban nőttél fel, el se
tudod képzelni milyen gyorsan

lehet úgy dolgozni, hogy nincs a
közelben négy-öt firkász meg kám-
futter, akik naphosszat csak a mun-
kát akadályozzák. Naponta
felhúztak egy házat – utcánként
egyet –, a központból kilenc sugárút
indult, s minden húsz ház után nyi-
tottak egy keresztutcát. Úgy kép-
zeld el, mint a pókhálót. Ment a
meló, jó borokat gurítottak le az al-
konyi birkatokányok után, gond egy
szál se. 

Valami ezer házat építettek, erre
már egy jobb városavatót is össze
lehetett volna hozni, de se lemezját-
szó, se csajok, akkor meg hogyan és
miért. Az egyik gájnernek jó ötlete
támadt, s előadta Romulusnak,
hogy a szomszéd településen piacos
„kicsi-anyámok” jönnek-mennek a
korzón, azokból kellene vagy két-
három villamosnyit átcsábítani es-
tére. Aha, csak a dolog nem ilyen
egyszerű. Ha jártál már Szováta
környéki bálokban, akkor tudhatod,
hogy – egy idő után, amikor sok
gyüttment csóró kezd mutatkozni a
táncparketten – ott is beszól a ban-
dagazda a mikrofonba: akinek nem
Sófalván vágták el a köldökét, az
hagyja el a termet; no, itt is az lett.
Elzavarták a rómaiakat, de a követ-
kező szombati bálra Romulus csa-
pata átgurított néhány hordó bort, a
jobbikból, s amíg a férfinép a szőlő
levét ízlelgette, addig a római legé-
nyek ügyesen elszöktették a jóra-
való szabin macákat. Két hónap
múlva, amikor a szabin férfiak kijó-
zanodtak, akkor erőst felmérgelőd-
tek, s husángokkal és
csatabárdokkal indultak visszasze-
rezni a nőket. 

Közben a szabin nők megszok-
ták a flasztert, és megkapták a
római buletint, nemigen akaródzott
visszamenni a szottyantós budi vi-
lágába. Az egyik harcosabb fehér-
nép – talán épp az alfa-nőstény – a
két harcias tábor közé állt, megálljt
kiáltott, és kifejtette, hogy ők pisz-
kosul utálják a kihűlt lábú férfiakat,
meg aztán ki hallott olyant: nőkért
gyilkolászni. Legjobb a békesség,
ezért kihirdette: hétfőn, szerdán és
pénteken a szabin, kedden, csütör-
tökön és szombaton pedig a római
férfiakat várjuk a frissen fölavatott
műintézeteinkben; vasárnap szün-
nap. 

A sztorit sokan feldolgozták, ha
Vásárhelynek rendes színháza
lenne, akkor már rég bemutatták
volna A szabin nők elrablása című
zenés bohóckodást, addig elégedje-
tek meg ennyivel – mondta zárszó-
ként Vili bácsi, és összekapva a
motyóját, elindult a sörhajó felé. 
Marosvásárhely, 2020. augusztus 27.
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Koncertsorozatot szervez
az Iskola Alapítvány a nemzeti

összetartozás évében
Több helyszínen mutatják be szeptemberben a Kolozsvári Ma-
gyar Opera THE SYMPHONIC ROCK SHOW előadását, EDVIN
MARTON kárpátaljai születésű Emmy-díjas hegedűművész is
három helyen koncertezik. 

A Kolozsvári Magyar Opera és meghívottainak THE SYMPHONIC
ROCK SHOW előadása elsőként szeptember 5-én 20 órától Kolozsvár
főterén (https://www.facebook.com/events/762940727817850/), illetve
élőben az Erdély Televízióban lesz látható. Szeptember 12-én az előadást
Marosvásárhelyen, a Víkendtelep szomszédságában, a Maros-parton te-
kinthetik meg az érdeklődők.

EDVIN MARTON hegedűművész szeptember 18-án Margittán, szep-
tember 19-én Szatmáron, szeptember 20-án a bonchidai Bánffy-kastély-
ban lép fel.

A járványügyi szabályozások értelmében a rendezvényen legtöbb 500
személy vehet részt.

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. További infor-
mációkért kövessék az Iskola Alapítvány Facebook-oldalát.

A koncertsorozat az Iskola Alapítvány szervezésében, a nemzeti össze-
tartozás évének rendezvényeként, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg. 

Mörfi naplója (18.)
Takarodó



ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forga-
lomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (8609-I)

ELADÓ leszedhető szilva nagy
mennyiségben (fogyasztásra, szilva-
íznek, pálinkának). Telefon: 0771-
072-605. (sz-I)

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában, a Maurer Resi-
dence mellett. Tel. 0746-747-089.
(sz.-I)

KövESDOMBI lakás kiadó. Tel.
0740-268-833. (-I)

MINDENFÉLE

TETŐFEDÉST, ácsmunkát, kül- és
beltéri munkát vállalok. Minőségi munkát
végzek. Tel. 0758-737-660. (8351)

vÁLLALUNK tetőfedést bármilyen
cserépből és lemezből, készítünk
hétvégi házat, manzárdot, kerítést,
teraszt, és vállalunk munka utáni
takarítást. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0749-583-222. (8527)

MEGEMLÉKEZÉS

„Te már ott vagy, ahol nincs
fájdalom, sírodra szálljon
áldás és nyugalom, álmaid a
földben legyenek csendesek,
Isten őrködjön pihenésed
felett!”
Szomorú szívvel emlékezem
augusztus 31-én volt férjemre,
HAvADTŐI ISTvÁNRA (Pisti)
halálának 4. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emléke legyen áldott! Olgi.
(8617-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal, megtört szívvel, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a drága édesapa,
nagytata, testvér, após, apatárs,
rokon, jó barát és szomszéd, 

özv. PAPP SÁNDOR
nyugalmazott kereskedő 

életének 84. évében, 2020. au-
gusztus 27-én, türelemmel viselt
betegség után csendesen el-
hunyt. Utolsó útjára augusztus
31-én, hétfőn 14 órakor kísérjük
a marosvásárhelyi katolikus te-
mető felső kápolnájától, unitá-
rius szertartás szerint.
Emlékét örökre szívünkben őriz-
zük. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (8640-I)

Szomorú szívvel tudatom, hogy
drága Édesapám, 

FEJÉR ELEMÉR 
a Művészeti Líceum 
egykori zenetanára, 

életének 84. évében, 2020. au-
gusztus 28-án este rövid beteg-
ség után csendesen megpihent.

Temetése 2020. szeptember
1-jén 12 órakor lesz a római kato-
likus sírkert alsó kápolnájából.

Bánatos fia, Zsombi (-I)

...az Úrnál az irgalom,
és bőséges a megváltás nála.
(Zsolt 129 

FEJÉR ELEMÉR
zenetanár 

életének 84. évében, 2020. au-
gusztus 28-án a késő esti órák-
ban itt hagyott egy időre, hogy
találkozzék Teremtőnkkel,  Akinél
majd újra együtt leszünk már
Nála levő szeretteinkkel.
2020. szeptember elsején 12 óra-
kor veszünk búcsút tőle a katoli-
kus temető alsó kápolnájában.
Köszönet az együtt töltött éve-
kért.

Szerető felesége, Györgyi
*

Koszorúmegváltást kérünk, ösz-
szegével a Pál atya árváit támo-
gatjuk.  (-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

AGYULAFEHÉRVÁRICARITAS SZOCIÁLIS MUNKÁST al-
kalmaz Marosszentgyörgyre. Részletek a caritas-ab.ro/allashirdetesek
honlapon, illetve a 0735-735-171-es telefonszámon. (sz.-I)
ATIMKOPÉKSÉGalkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe
és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe. Telefon: 0756-128-310 vagy
0756-128-313. (64908-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929
• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862

• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442
- 0265/262-907

• Thomas Hux sofőriskola      - 0741-235-239, 
- 0365/882-842

• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Huszonöt éve, 1995. augusz-
tus 30-án kezdődtek meg
Bosznia-Hercegovinában a
NATO légicsapásai a szerb ka-
tonai erők ellen, a katonai be-
avatkozás vezetett el a
boszniai és egyben a délszláv
háborút lezáró daytoni béke
aláírásához. Az MTVA Sajtóa-
datbankjának anyaga:

A szétesőben lévő Jugoszlávia
legsúlyosabb válsága a szerbek,
horvátok és bosnyákok lakta Bosz-
nia-Hercegovinában alakult ki. A
tagköztársaságban 1990-ben szabad
választásokat rendeztek, de csak
rövid életű koalíciós kormány jött
létre. A szerbek képviselői 1991 ok-
tóberében kivonultak a parlament-
ből, és 1992 elején kikiáltották saját
államukat. A nem sokkal később a
szerbek bojkottja mellett megrende-
zett népszavazáson elsöprő többség
szavazott igennel a függetlenségre,
amelyet 1992. március 3-án dekla-
ráltak. A három népcsoport ellenté-
tei ezután kezelhetetlenné váltak,
nem sokkal később kitört Európa
második világháború utáni legsú-
lyosabb fegyveres konfliktusa.

A Belgrád támogatását élvező
Radovan Karadzic boszniai szerb
elnök és Ratko Mladic tábornok, a
boszniai szerb haderő parancsnoka
a szerbek lakta területek „Nagy-
Szerbiához” csatolását akarta elérni.
A katonai téren jelentős fölényben
lévő szerbek 1992. április 6-án
megkísérelték elfoglalni Szarajevót,
majd blokád alá vonták a fővárost.
Kegyetlen etnikai tisztogatások
kezdődtek, a nem szerbeket elűzték,
helyükre az ország többi részéből
menekülni kényszerült szerbek ér-
keztek. Időközben a horvátok és a
bosnyákok ellentétei is egyre súlyo-
sabbá váltak, a horvátok saját álla-
mot kiáltottak ki. Az immár
háromoldalú harcokban a fegyver-
szüneteket sorra megszegték, a
nemzetközi közösség által kidolgo-
zott béketerveket visszautasították.

1994 márciusában a bosnyákok
és a horvátok megállapodást írtak

alá a Bosznia-hercegovinai Föderá-
ció létrehozásáról, hogy együtt ve-
gyék fel a harcot a szerbek ellen. Az
egyre elkeseredettebb harcokban az
ENSZ által védettnek nyilvánított,
szerb területek által körülvett musz-
lim enklávékat a békefenntartók
nem tudták megvédeni a szerb had-
sereg támadásaitól. A szerbek 1995
júliusában Srebrenicában nyolcezer
bosnyák civilt mészároltak le (ez
volt a második világháború óta el-
követett legnagyobb mészárlás Eu-
rópában), majd augusztus 28-án 43
ember halálát okozó aknatámadást
hajtottak végre az 1992 óta ostrom-
gyűrűbe zárt Szarajevó piactere
ellen.

A világszerte hatalmas felhábo-
rodást keltő vérengzések végül cse-
lekvésre késztették a nemzetközi
közösséget. Az ENSZ felhatalmazta
a NATO-t, hogy hajtson végre légi
csapásokat a Szarajevó és más vé-
dett övezetek elleni további szerb
támadások megelőzése érdekében.
Az 1995. augusztus 30-án kezdő-
dött Megfontolt Erő (Deliberation
Force) hadműveletben a NATO lé-
giereje, illetve szárazföldön az
ENSZ békefenntartó erőinek (UN-
PROFOR) katonái vettek részt. A
szeptember 20-ig tartó légi hadjá-
ratban 15 ország 5000 katonája vett
részt, s 400 szövetséges harci gép
bombázta a szerb hadállásokat Sza-
rajevó, valamint Gorazde, Tuzla és
Banja Luka körzetében.

A 3515 légi bevetés során 1026
bombát dobtak le 338 szerb radar-
állomásra, harcálláspontra, lőszer-
gyárra és raktárra, a célpontok több
mint 80 százalékában súlyos káro-
kat okozva, a légvédelmi állások
ellen Tomahawk típusú rakétákat is
bevetettek. A szövetségesek csak az
első napon szenvedtek el vesztesé-
get, amikor a szerbek lelőttek egy
francia Mirage 2000D harci gépet,
személyzetét pedig foglyul ejtették.
A mintegy 80 ezer fős szerb hadse-
reg 25-27 katonája esett el, és
mintegy 30 civil is életét vesztette.
A súlyos veszteségeket elszenvedő

szerbek szeptember 20-án elfogad-
ták az ENSZ feltételeit, megkezdték
nehézfegyvereik kivonását Szara-
jevó környékéről.

A NATO beavatkozása komoly
szerepet játszott abban, hogy a
szemben álló felek végül tárgyaló-
asztalhoz ültek. A megbeszélések
1995. november 12-én az amerikai
Daytonban kezdődtek meg, a
mintegy százezer életet követelő
háborút az 1995. december 14-én
aláírt párizsi szerződés zárta le.
Ennek értelmében Bosznia-Herce-
govina föderatív állammá alakult: a
Bosznia-hercegovinai Föderáció az
ország 51, a boszniai Szerb Köztár-
saság 49 százalékát foglalta el. Az
egyezmény megvalósulását az
ENSZ ellenőrzése mellett 60 ezer
fős NATO-erő biztosította, később
az IFOR helyébe a kisebb létszámú
SFOR lépett, majd ezt váltotta
2004-ben az Európai Unió ma is
működő békefenntartó kontingense
(EUFOR-Althea). Bosznia-Herce-
govina két entitásának külön alkot-
mánya, vezetése és parlamentje
van, emellett működik a szövetségi
kormány és parlament.

A boszniai háború két fő felelőse,
Radovan Karadzic és Ratko Mladic
több mint egy évtizedig bujkált, de
végül Szerbiában elfogták és kiad-
ták őket Hágának. Az ENSZ által
1993-ban létrehozott, a volt Ju-
goszlávia területén elkövetett hábo-
rús bűntetteket vizsgáló
Nemzetközi Törvényszék (ICTY)
Karadzicot 2019-ben jogerősen
életfogytiglani szabadságvesztésre
ítélte, Mladic 2017-ben első fokon
szintén életfogytiglant kapott. Az ő
fellebbviteli eljárását egészségi ál-
lapotának romlása miatt többször
elhalasztották, az ENSZ nemzet-
közi törvényszéki mechanizmusa
(MICT) kedden kezdte meg a tár-
gyalást. Karadzicra és Mladicra a
szerbek közül sokan inkább hősként
tekintenek, míg a horvátok és a bos-
nyákok háborús bűnösnek tartják
őket.

A NATO boszniai hadművelete
25 éve kezdődött
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  

GYAKRABBAN
MOSSÁL KEZET! 

NE ÉRJ AZ ARCODHOZ
PISZKOS KÉZZEL!

FERTőTLENíTSD A KEZED,
MIUTÁN MÁSOK ÁLTAL HASZNÁLT

DOLGOKHOZ ÉRTÉL!

UGYANíGY JÁRJ EL
A TELEFONOD

KÉPERNYőJÉVEL IS! Együtt izoláljuk a vírust


